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RESUMO 

 

A presente monografia procurou entender como as mulheres do seriado estadunidense Gilmore 

Girls foram representadas durante as suas sete temporadas originais, que foram ao ar entre os 

anos 2000 e 2007, e também nos quatro episódios inéditos de Gilmore Girls: Um ano para 

recordar disponibilizados em novembro de 2016 no serviço de streaming Netflix. Para 

alcançarmos o nosso objetivo, foi necessário, além de assistir todo o seriado, conhecer o 

contexto televisivo e cultural norte-americano nos anos 2000, ano da estreia da série na TV e 

como ele pode ter influenciado, ou não, na sua criação e produção, bem como o conceito de 

narrativa seriada e as suas influências. Para tal, utilizamos como principal base teórica as 

pesquisas sobre narrativa seriada televisiva realizadas por Arlindo Machado, Umberto Eco, 

entre outros. Também utilizamos pesquisas sobre a representação feminina em tais narrativas, 

tendo como principal referência os estudos de Alvanita Alves e Ivia Alves e conceitos 

relacionados ao movimento feminista. 

 

Palavras-chave: Gilmore Girls, representação da mulher, feminismo, narrativa seriada, série 

televisiva. 
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INTRODUÇÃO 
 

Minha mãe nunca me deu qualquer ideia de que eu não poderia fazer ou ser o 

que quisesse. Ela encheu nossa casa com amor, diversão, livros e música, 

incansável em seus esforços para me dar exemplos de conduta que vão de Jane 

Austen a Eudora Welty e a Patti Smith. Ao me guiar nesses incríveis 18 anos, 

eu não sei se ela chegou a perceber que a pessoa que eu mais queria ser era 

ela. – Rory Gilmore [Gilmore Girls, 3ª temporada, episódio 22] 

 

Lorelai Gilmore estava apaixonada. No auge dos seus 16 anos de idade, ela namorava 

Christopher Hayden, o bonito e rico “bom partido” do qual seus pais, Emily e Richard Gilmore, 

tanto se orgulhavam. Um belo dia, a jovem descobriu que estava grávida. Para a família, não 

havia outra solução: ela ia ter que se casar com ele, como mandavam os bons costumes. O plano 

era perfeito e o pai da criança também estava de acordo. Só havia um porém: Lorelai não queria 

se casar. 

Para fugir das leis impostas pelos seus pais e pela alta sociedade conservadora da qual 

eles faziam parte, a adolescente decidiu sair de casa e viver sozinha. Arrumou um emprego num 

hotel na pequena cidade de Stars Hollow, onde também passou a morar. E foi lá que nasceu sua 

filha: Lorelai Gilmore, apelidada carinhosamente de Rory. 

Apesar de assumir a paternidade da criança, Christopher nunca foi muito presente na 

vida de Rory. A menina chegou à adolescência com todos os aspectos da sua vida ligados, direta 

ou indiretamente, à sua mãe, que nunca poupou esforços para lhe dar a melhor formação e uma 

vida digna. 

Essa é a história de Gilmore Girls, série estadunidense criada por Amy Sherman-

Palladino, que foi exibida de 2000 a 2007 pela emissora The CW Network Television, nos 

Estados Unidos1. Nela somos apresentados aos dramas e comédias que rodeiam a vida das 

mulheres da família Gilmore, e também aos personagens que vivem na cidade fictícia Stars 

Hollow, localizada no interior do estado de Connecticut (cuja capital, Hartford, era o lar de 

Lorelai antes da gravidez). 

Apesar de, no seu início, lutar por audiência junto com os sucessos Friends e Survivor, 

Gilmore Girls foi, aos poucos, conquistando espaço e público. Em 2016, nove anos após a 

                                                           
1 No Brasil, a série também foi exibida pelo canal Warner, na TV paga. Já na TV aberta, foi ao ar pela emissora 
SBT e teve o nome traduzido para Tal mãe, tal filha. 
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exibição da sua última temporada nos Estados Unidos, a Netflix2 adquiriu os direitos de 

exibição da série e a tornou popular novamente, fato que a fez figurar na sétima posição da lista 

das dez séries mais vistas do site3. 

Considerada uma das séries mais feministas da TV pré-Netflix pela mestre em Gênero, 

Mídia e Cultura, Joanna Burigo4  — principalmente por apresentar mulheres fortes e 

independentes como protagonistas —, Gilmore Girls conta com diversas referências ao 

movimento feminista (às vezes de maneira explícita, outras nem tanto) e, apesar dos dramas 

românticos das personagens, que vez ou outra ganham espaço na série, o foco da trama é o 

desenvolvimento pessoal e profissional das garotas Gilmore e seus amigos. 

 

A assertividade de Lorelai, um dos trunfos feministas da série, é perceptível 

para além de seus relacionamentos românticos. Aliás, apesar de a história ser 

pontuada por paixões, não são elas que compõem o foco da narrativa. O que 

amarra e expande a série mesmo é o desenvolvimento pessoal, profissional e 

acadêmico das garotas e seus convivas. Por isso vale prestar atenção no 

simbolismo das personagens para além delas mesmas – ou dos estereótipos 

que inevitavelmente reforçam. (BURIGO, 2016). 

 

Ao retornar aos holofotes na época em que o empoderamento feminino está em pleno 

debate, a série tem um papel ainda mais interessante do que o mero entretenimento: evidenciar 

os dramas e desafios diários de mulheres independentes e mães solteiras, pelo menos daquelas 

que vivem nos Estados Unidos, são brancas e pertencem à classe média.  

O presente trabalho tem o objetivo principal de conhecer as maneiras como as 

mulheres são retratadas na série Gilmore Girls e como elas se relacionam entre si. O despertar 

do interesse por esta análise se deu no momento em que, ao assistir ao seriado, inicialmente 

com o único objetivo de ser entretida, percebi que as mulheres eram apresentadas como forças 

da natureza, independentes e seguras de si (na maior parte do tempo). 

Diversas cenas reforçaram a ideia de que Gilmore Girls é uma série feminista, como 

por exemplo a discussão entre os personagens Rory e Dean sobre a representação da mulher em 

The Donna Reed Show, da qual falamos mais detalhadamente no decorrer deste trabalho, e 

também as cenas protagonizadas por Emily Gilmore e sua filha, Lorelai Gilmore, onde vemos 

uma mulher criada para servir um homem discutir sobre o papel feminino com a filha que fugiu 

                                                           
2 Provedora global de filmes e séries de televisão via streaming. 
3 A 7ParkData, empresa especializada em mensurar tráfego na internet, foi a responsável pelo levantamento. A 

pesquisa levou em consideração apenas os espectadores norte-americanos. Disponível em: < 

https://gilmoregirls.com.br/gilmore-girls-esta-entre-as-10-series-mais-vistas-na-netflix/>. Acesso em: 03 out. 

2017. 
4 Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/gilmore-girls-e-o-protagonismo-feminino. Acesso 

em 03 out. 2017. 

https://gilmoregirls.com.br/gilmore-girls-esta-entre-as-10-series-mais-vistas-na-netflix/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/gilmore-girls-e-o-protagonismo-feminino
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grávida para não se casar com quem a engravidou e não ceder às regras da família tradicional 

americana. 

O tema é relevante para o campo da comunicação pois este, bastante abrangente, 

agrega não só a produção de textos ou programas jornalísticos, mas também produções 

audiovisuais outras, como curtas, filmes e séries. E Gilmore Girls é uma produção televisiva 

cujo roteiro, aparentemente simples, consegue surpreender por sua riqueza de detalhes e 

abordagem a temas importantes para a evolução da sociedade em direção à uma realidade mais 

igualitária para as mulheres. 

Partindo desta premissa, esta monografia busca compreender como as mulheres são 

representadas na série, bem como conhecer o contexto televisivo e cultural norte-americano nos 

anos 2000, ano da estreia do seriado na TV estadunidense, e como ele pode ter influenciado, ou 

não, na sua criação e produção. Além disso, eventualmente falaremos também sobre a maneira 

como os espectadores mais fiéis da série Gilmore Girls lidam com tais representações. 

Para alcançarmos os nossos objetivos, assistimos todas as sete temporadas originais 

do seriado e também os quatro episódios criados para transmissão via streaming pela Netflix. 

Assim pudemos selecionar as cenas mais emblemáticas para a análise da representação das 

mulheres da série e também compreender o contexto ligado a cada uma delas, o que foi de 

extrema importância para a produção da análise, já que em Gilmore Girls encontramos diversos 

diálogos sobre o papel da mulher, como veremos nos próximos capítulos, mas também cenas 

em que a série pode ser considerada contraditória em relação ao tema, principalmente se não 

prestarmos atenção no modo como o diálogo está sendo reproduzido pelos atores e no contexto 

geral do seriado.  

O trabalho se divide em três capítulos. O primeiro se dedica à revisão bibliográfica 

sobre a narrativa seriada e suas particularidades. Nele buscamos, de uma maneira ampla, 

apresentar alguns dos principais teóricos que pesquisaram e pesquisam sobre o tema, fazendo 

um histórico sobre tais estudos, sem deixar de citar a influência da literatura e do cinema nas 

produções que hoje assistimos nas telas das nossas TVs e dispositivos móveis. 

Neste capítulo também apresentamos os tipos de narrativas seriadas de acordo com 

Machado (2000), e falamos sobre a influência exercida pela internet no modo com o qual 

assistimos hoje tais produções e do contexto histórico da representação feminina nas séries de 

TV. 

No segundo capítulo apresentamos o seriado Gilmore Girls, objeto de pesquisa deste 

trabalho, e também as personagens que consideramos mais importantes para a nossa análise: 

Lorelai Gilmore, Rory Gilmore, Emily Gilmore, Paris Geller, Lane Kim, Sookie St. James e 
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Cigana. Abordamos também, nesse capítulo, a trilha sonora da série e o feminismo enquanto 

movimento social que luta pela igualdade entre homens e mulheres e reivindica direitos 

igualitários para elas. Conhecemos, neste tópico, a sua evolução e as suas principais conquistas. 

Já no terceiro capítulo analisamos a representação das mulheres de Gilmore Girls nas 

sete temporadas originais da série e também nos quatro episódios especiais produzidos para 

exibição pela Netflix, levando em consideração os modos de endereçamento do seriado, a 

relação das personagens mulheres com os homens, os estereótipos que a série pode vir a reforçar 

e também as suas contradições. 

Adiantamos que, ao analisarmos a série em questão, percebemos que as mulheres que 

a constituem são complexas, especialmente as garotas Gilmore Lorelai, Rory e Emily. Em 

outras palavras, não temos em Gilmore Girls apenas os dramas amorosos que não muito 

esporadicamente aparecem nas séries com protagonistas mulheres, nem tão somente as 

confusões familiares que são arcos importantes no seriado. 

Ao assistirmos os seus episódios somos conduzidos por uma narrativa aparentemente 

simples, mas com personagens ricas em sentimentos, dramas, confusões, empoderamento e 

contradições. 
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1 NARRATIVA SERIADA E SUAS PARTICULARIDADES 

 

 

Uma história contada por partes. Esta é a principal definição de Narrativa Seriada. 

Nela, cada capítulo, ou episódio, é potencialmente uma produção singular: é constituído de 

início, meio e fim, contando frequentemente com clímax próprio. Na narrativa seriada, o 

público é apresentado, aos poucos, a uma história. De acordo com Machado (2000), tal 

apresentação descontínua e fragmentada é chamada de serialidade.  

A fragmentação da história não significa, no entanto, que ela não faça parte de um 

todo. Cada “pedaço” da narrativa deve preservar o gênero, o tom, a essência e até mesmo a 

identidade dos personagens que a caracterizam. Por sua vez, essa fidelidade com o seu contexto 

geral não impede que o produto tenha continuidade e nem que os seus personagens cresçam e 

percorram novos terrenos (MOREIRA, 2013). 

Com o desenrolar da história, a narrativa seriada pode formar uma saga, conceito que, 

assim como o de serialidade, está ligado à literatura5. Em cada capítulo (ou obra literária), 

mudanças vão acontecendo, umas mais sutis que outras, de modo que a história vai sempre 

avançando. E para que isso aconteça, as personagens têm papel fundamental, pois são elas que 

“determinam as ações, vivenciam-nas, religam-nas e dão sentidos a elas” (REUTER, 1996, p. 

54), especialmente as protagonistas, aquelas que são mostradas em primeiro plano e, 

consequentemente, têm mais destaque, se comparadas aos demais personagens.  

 

1.1 ERA UMA VEZ... 

 

A arte de narrar histórias é considerada uma das primeiras formas populares de 

entretenimento. Ela esteve presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as 

sociedades, podendo ser considerada uma atividade essencialmente humana. 

Uma das primeiras narrativas seriadas de que se tem conhecimento é “As mil e uma 

noites”, obra publicada por volta do século X, e que conta a história do rei Shariar, da Pérsia, 

que ao descobrir que foi traído pela esposa, mandou matá-la e, como mais uma forma de 

                                                           
5 Originalmente, o termo “saga", na literatura, refere-se às narrações de origem nórdica, escritas, em sua maioria, 

em prosa. Hoje em dia, o termo é utilizado para caracterizar séries de obras literárias que apresentam variações 

sobre uma mesma história, como os livros da autora J. K. Howling, Harry Potter, e também os da autora Stephanie 

Meyer, conhecidos como The Twilight Saga (a saga Crepúsculo, no Brasil). 



13 
 

vingança, decidiu passar cada noite com uma mulher diferente. Cada uma delas seria degolada 

na manhã seguinte para que não pudesse traí-lo.6 

Das mulheres com as quais se envolveu, uma delas conseguiu se salvar: Sherazade. 

Para poupar a sua vida, ela começou a entreter o rei com um conto, o qual estrategicamente ela 

parava de contar, toda noite, no ápice da história, prometendo continuar na noite seguinte. A 

curiosidade do sultão fez com que ele adiasse a morte da jovem, dia após dia. 

Para Ignácio de Loyola Brandão7, “As mil e uma noites” é uma lição de como escrever 

e prender a atenção do leitor, que permanece ansioso à espera da continuação das histórias. Por 

isso, a obra é tão importante para que se possa compreender a prática social da narrativa: “Este 

livro milenar antecipou a estrutura dos folhetins, das telenovelas e dos velhos filmes seriados. 

O que nos deixa assombrados, porque a modernidade narrativa começou há centenas de anos” 

(BRANDÃO, 2006). 

Em 1550, já era recorrente a publicação dos folhetins, narrativas seriadas literárias, 

disponibilizadas de forma parcial e sequenciada nos jornais e revistas da época. De acordo com 

Moreira (2013): 

 

Essa serialidade está presente desde o início da literatura de massa. O folhetim 

impresso em panfletos de baixa qualidade e vendido a poucos centavos, já era 

comum em 1550, e a maior parte do material impresso na Inglaterra, França e 

Alemanha nos séculos XVII e XVIII era constituída por histórias serializadas 

no formato (MOREIRA, 2013, p. 5). 

 

Já na década de 1830, os jornais franceses cediam, cada vez mais, espaço para os 

folhetins, com o objetivo de conquistar leitores. Isso ocorria, em parte, porque a narrativa 

seriada tinha o poder de prender a atenção do leitor por meio dos ganchos, estratégias utilizadas 

nas histórias que permitem que o final de um capítulo da narrativa coincida com o início do seu 

próximo capítulo, fazendo com que a audiência não se disperse no intervalo entre um e outro. 

Mais recentemente, na década de 1930, as narrativas seriadas conquistaram um novo 

espaço: as rádios. “O formato do romance folhetinesco se mostrou como uma inspiração para 

as radionovelas, autoras das primeiras características das soap operas” (IDOETA, Mayra, 2016, 

p. 26), que eram dramas com cerca de 15 minutos de duração oferecidos nos horários de baixo 

custo comercial. Eram bastante populares entre as donas de casa, e por isso se caracterizavam 

                                                           
6 Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/sherazade-as-mil-uma-noites-459342.html>. 

Acesso em: 07 out. 2017. 
7 Contista, romancista e jornalista brasileiro. 

https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/sherazade-as-mil-uma-noites-459342.html%3e.%20Acesso
https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/sherazade-as-mil-uma-noites-459342.html%3e.%20Acesso
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pelas propagandas de produtos domésticos que eram veiculadas durante as transmissões, daí 

vem o seu nome (TRINTA, 2016). 

Entretanto, haviam diferenças significativas entre a composição dos folhetins e das 

soap operas, não havendo nas últimas, por exemplo, um corte seco entre as temporadas. 

 

Essencialmente, a soap opera estadunidense apresentava um grupo de 

personagens que habitavam um determinado lugar onde diversos 

acontecimentos aleatórios engatilhavam os dramas presentes no dia a dia de 

cada um, sem indicar uma trama principal ou mesmo um final narrativo 

(IDOETA, 2016, p. 23).  

 

1.1.1 A Serialidade Na Estética Moderna: A Produção Seriada Nos Meios De 

Comunicação De Massa 

 

De acordo com Umberto Eco (1989), a estética moderna reconhecia como obra de arte 

apenas objetos que se apresentam como únicos, ou seja, aqueles que não se repetem, os 

“originais”. Sendo assim, as obras produzidas em série pelos meios de comunicação de massa 

eram consideradas sem valor artístico. Isso ocorria porque as produções “pareciam repetitivas, 

construídas de acordo com um modelo sempre igual, de modo a dar a seus destinatários o que 

eles queriam e esperavam” (ECO, 1989, p. 120). 

No entanto, tal juízo de valor não atingia as chamadas “artes menores” (artesanatos em 

geral), que mesmo produzidos de maneira seriada podiam ser considerados belos. 

 

São repetições perfeitas de um mesmo tipo ou matriz, concebidas para 

desempenhar uma função prática. Gregos e romanos entendiam por techne ou 

ars a habilidade em construir objetos que funcionassem de modo ordenado e 

perfeito. O conceito de excelência era atribuído ao modelo, e as representações 

do modelo eram reconhecidas como belas ou agradáveis, como era belo ou 

agradável o modelo no qual se baseavam, sem tentarem parecer originais. 

Além disso, também a estética moderna sabia que muitas obras de arte 

originais podem ser produzidas usando elementos pré-fabricados e “em série” 

e, para ela, da serialidade podia nascer a originalidade. (ECO, 1989, p. 120-

121). 

 

Este tipo de serialidade era, para a alta cultura, honesta e aberta. Já as obras produzidas 

pelos meios de comunicação de massa fingiam ser sempre diferentes, mas transmitiam o mesmo 

conteúdo básico. 

 

É o caso, nos meios de comunicação de massa, do filme comercial, dos 

quadrinhos cômicos, da música de dança e — sem dúvida — do assim 
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chamado seriado de televisão, onde se tem a impressão de ler, ver, escutar 

sempre alguma coisa nova enquanto, com palavras inócuas, nos contam 

sempre a mesma história. (ECO, 1989, p. 121). 

 

Ainda de acordo com o autor, existem cinco casos em que somos apresentados a 

produtos tidos como originais e diferentes, mas que repetem o que já conhecemos. O primeiro 

seria a retomada de um tema de sucesso, a continuação, que nasce de uma decisão comercial. 

Os principais exemplos, no campo cinematográfico, são os filmes Guerra nas Estrelas e Super-

homem. 

O segundo caso seria o decalque, que consiste em reformular uma história, 

normalmente sem informar ao consumidor. O decalque pode ser de situações narrativas e de 

procedimentos estilísticos. Nesta categoria encontram-se os plágios e os remakes. Já o terceiro 

é a série, que diz respeito à estrutura narrativa. Para Eco (1989), na série “temos uma situação 

fixa e um certo número de personagens principais da mesma forma fixos, em torno dos quais 

giram personagens secundários, que mudam, exatamente para dar a impressão de que a história 

seguinte é diferente da história anterior” (ECO, 1989, p. 123). 

O quarto caso é a saga, sucessão de eventos, aparentemente sempre novos, que se 

ligam ao processo histórico de um personagem (ele cresce, se desenvolve e envelhece). Seria o 

caso de Gilmore Girls, por exemplo, onde podemos acompanhar o crescimento da personagem 

Rory Gilmore dos 15 aos 22 anos. 

O quinto e último caso, para Eco, onde produtos tidos como originais utilizam 

elementos já conhecidos pelo público, é o dialogismo intertextual, que acontece quando uma 

produção cita outra, seja para homenageá-la, ironizá-la ou parodiá-la, podendo o público estar 

ciente ou não das citações. 

De qualquer forma, mesmo produzidos de maneira seriada e repetitiva, como vimos 

acima, tais produtos podem trazer inovações, em menor ou maior grau, e características 

próprias. Veremos a seguir o caso específico da narrativa seriada que é produzida para a 

televisão. 

 

1.2 NARRATIVA SERIADA TELEVISIVA 

 

As narrativas seriadas podem ser encontradas na narrativa oral e também em histórias 

em quadrinhos, jornais, folhetins, rádios e na televisão. Mas para alcançar o objetivo do presente 

trabalho, iremos nos aprofundar apenas da narrativa seriada televisiva. 
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As séries de televisão têm se tornado cada vez mais populares entre jovens e adultos 

do mundo ocidental, inclusive no Brasil, onde a cultura de assistir à TV está intrinsecamente 

ligada às novelas. Podemos observar isso quando acessamos nossas contas em redes sociais 

online, como o Facebook, por exemplo, e encontramos dezenas de postagens de nossos amigos 

e conhecidos sobre suas séries favoritas. 

Existem algumas razões que condicionam a televisão à narrativa seriada. Uma delas é 

a necessidade de alimentar a sua programação com material audiovisual de maneira 

ininterrupta. E, nesse caso, a produção de um elevado número de programas diferentes, 

utilizando sempre os mesmos atores, cenários, figurinos e temáticas é a regra. 

Produtos como livros, filmes e discos de música são concebidos como unidades mais 

ou menos independentes, que demoram um tempo relativamente longo para serem produzidas. 

Já a programação televisual exige rapidez na produção dos programas que a compõem, pois os 

canais precisam transmitir material 24h por dia, todos os dias da semana. Dessa maneira, o 

“fatiamento” da programação permite agilizar a produção, já que o programa pode estar sendo 

transmitido enquanto ainda está sendo produzido, e também responder às diferentes demandas 

por parte dos telespectadores (MACHADO, 2000). 

A programação televisual é, tradicionalmente, concebida em forma de blocos, que 

podem ter menor ou maior duração, a depender do seu modelo. De acordo com Machado:  

 

Uma emissão diária de um determinado programa é normalmente constituída 

por um conjunto de blocos, mas ela própria também é um segmento de uma 

totalidade maior – o programa como um todo – que se espalha ao longo de 

meses, anos, em alguns casos até décadas, sob a forma de edições diárias, 

semanais ou mensais (MACHADO, 2000, P. 83). 

 

Outro motivo do condicionamento da televisão à narrativa seriada é a necessidade da 

mesma de conseguir audiência para se manter ativa e viável. Para alcançar este objetivo, a 

serialidade é utilizada pelas emissoras como forma de atrair o público para as suas produções, 

já que a grande variedade de canais existentes atualmente ocasiona uma segmentação da 

audiência. 

E para manter a audiência de suas séries, os canais de TV costumam lançar um 

episódio por semana, cada um deles repleto de recursos, como o suspense no final de cada 

capítulo ou bloco, com o objetivo de instigar a curiosidade do telespectador, que na próxima 

exibição estará fielmente assistindo ao programa. Ao menos é isso o que os seus produtores e 

roteiristas esperam, por isso “já escrevem identificando essas pausas e se apoiando nelas para 

criar minutos de tensão” (IDOETA, 2016, p. 26). 
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Apesar de hoje em dia a televisão estar intrinsecamente ligada à narrativa seriada – 

justamente por causa dessa popularidade e sucesso das séries –, como vimos, não foi a TV que 

a criou. Foi o cinema que emprestou o modelo de serialização audiovisual que hoje é utilizado 

por ela. 

De acordo com Machado (2000), o seriado nasceu no cinema por volta de 1913, em 

decorrência das mudanças que estavam acontecendo no mercado de filmes. 

 

Nessa época, parte considerável das salas de cinema era ainda os antigos 

nickelodeons, que só passavam filmes curtos, inclusive porque o público 

ficava em pé ou sentado em incômodos bancos de madeira sem encosto. Os 

longas-metragens (feature films), que começavam a surgir nessa época, só 

podiam ser exibidos nos salões de cinema, mais confortáveis e mais caros, 

embora numericamente ainda pouco expressivos (MACHADO, 2000, p. 86). 

 

Devido ao desconforto relatado pelo autor, era mais viável e proveitoso que a exibição 

dos filmes de longa duração fosse feita em partes. Esta ação atendia tanto à classe média, que 

podia assistir aos filmes nos salões de cinema, de maneira ininterrupta, quanto ao público mais 

pobre, morador da periferia, que assistia às produções cinematográficas, de maneira seriada, 

nos nickelodeons. 

Para Moreira (2013), a produção seriada televisiva começou a se diferenciar da 

narrativa do cinema com o barateamento das televisões, em 1950, quando foi introduzida a 

exibição de produtos midiáticos nas salas das pessoas, ambiente sujeito a constantes distrações. 

 

1.2.1 Tipos 

 

Machado (2000) afirma que existem três tipos principais de narrativas seriadas na 

televisão: 

O primeiro revela uma única narrativa, ou várias narrativas entrelaçadas e paralelas, 

que se sucede(m) de forma linear ao longo de todos os capítulos. Exemplificam-se aqui as 

telenovelas, os teledramas e alguns tipos de séries e minisséries8. 

 

Esse tipo de construção se diz teleológico, pois ele se resume 

fundamentalmente num (ou mais) conflito(s) básico(s), que estabelece logo de 

início um desequilíbrio estrutural, e toda evolução posterior dos 

acontecimentos consiste num empenho em restabelecer o equilíbrio perdido, 

                                                           
8 Gilmore Girls, série estadunidense que iremos apresentar no próximo capítulo do presente trabalho, se insere 

nessa modalidade. 
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objetivo que, em geral, só se atinge nos capítulos finais (MACHADO, 2000, 

p. 84). 

 

O segundo tipo de narrativa seriada televisiva traz uma história completa e autônoma, 

com começo, meio e fim, a cada episódio. Nesse caso, o que se repete nos capítulos seguintes 

são os personagens principais e o contexto geral da narrativa9. 

 

Nessa modalidade, um episódio, via de regra, não se recorda dos anteriores, 

nem interfere nos posteriores: o personagem principal aparece ferido no final 

de um episódio, o vilão é colocado na cadeia, mas no episódio seguinte já não 

há mais sinal do ferimento nem o vilão está mais na prisão (...) Nesse tipo de 

estrutura, ao contrário da modalidade anterior, não há ordem de apresentação 

dos episódios: pode-se invertê-los ou embaralhá-los aleatoriamente, sem que 

a situação narrativa se modifique (MACHADO, 2000, p. 84). 

 

Já no terceiro tipo de serialização, apenas a temática é preservada no decorrer dos seus 

episódios. 

 

Em cada unidade, não apenas a história é completa e diferente das outras, 

como diferentes também são os personagens, os atores, os cenários e, às vezes, 

até os roteiristas e diretores. É o caso de todas aquelas séries em que os 

episódios têm em comum apenas o título genérico e o estilo das histórias, mas 

cada unidade é uma narrativa independente (MACHADO, 2000, p. 84)10. 

 

Apesar da divisão entre os tipos de narrativas, eles podem se confundir em 

determinadas produções. Ainda de acordo com o autor: 

 

Existem seriados em que, malgrado se possa verificar uma estrutura básica de 

episódios independentes, permitindo, portanto, que possam ser assistidos em 

qualquer número ou ordem, há uma situação teleológica, um início que explica 

as razões do(s) conflito(s) e uma espécie de objetivo final que orienta a 

evolução da narrativa (MACHADO, 2000, p. 85). 

 

Mittell (2012) denomina o equilíbrio entre os formatos episódicos (segundo e terceiro 

tipos de serialização, de acordo com Arlindo Machado) e seriados (o primeiro tipo) como 

                                                           
9 Um exemplo atual desse tipo de produção seriada é Grey’s Anatomy (Anatomia de Grey, no Brasil), série de 

drama médico exibida no horário nobre da rede ABC. Considerada a série mais assistida da Netflix norte-

americana, de acordo com a 7Park Data, Grey’s Anatomy não costuma relembrar os episódios anteriores no que 

tange os acontecimentos médicos. Isso ocorre apenas com relação aos envolvimentos afetivos dos seus 

personagens, principalmente da protagonista, Meredith Grey. Caso o espectador se interesse apenas pela rotina 

hospitalar que é apresentada na série, não há necessidade de assistir aos episódios de maneira linear. 
10 Um exemplo desse tipo de narrativa é a série de televisão britânica Black Mirror. Nela, cada episódio faz uma 

crítica à sociedade e ao uso exacerbado da tecnologia. Para isso, diferentes personagens, cenários e roteiros são 

utilizados em cada capítulo, permitindo que o espectador assista ao seriado de forma linear, ou não. 
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complexidade narrativa. Para o autor, tal complexidade se baseia em aspectos do storytelling, 

a arte de contar histórias inesquecíveis, e já está suficientemente difundida e popularizada. 

 

“Podemos considerar o período que abrange dos anos 1990 até hoje 

como a era da complexidade televisiva (...) acredito que a televisão dos 

últimos 20 anos será lembrada como uma era de experimentação e 

inovação narrativa, desafiando as regras do que pode ser feito nesse 

meio” (MITTELL, 2012, p. 31). 

 

1.2.2 A Influência Da Internet 

 

Ler a sinopse de uma série. Se interessar por ela. Decidir assistir. Acompanhar os 

episódios (assiduamente ou não). Até o começo dos anos 2000, estes poderiam ser os passos 

que um telespectador percorreria para se tornar o público de uma produção televisiva seriada. 

Se ele fosse fisgado pela trama, estaria sempre que possível de olho na televisão, no dia e hora 

marcados para a exibição dos seus episódios. Atualmente, no entanto, esse caminho conta com 

mais uma etapa, ocasionada pelo desejo de assistir aos episódios de maneira rápida: a busca por 

capítulos na internet. 

Uma prática que se tornou comum no universo dos fãs de seriados televisivos é a do 

download de episódios, principalmente quando o telespectador é fã de um programa que não é 

original de seu país, o que faz com que a série seja transmitida com certo tempo de atraso, que 

pode variar de meses, anos ou até mesmo nunca ser exibida. Após baixar o episódio desejado, 

o fã pode assisti-lo quantas vezes quiser, guardá-lo no computador, ou criar seu próprio box da 

série, colocando-os em CDs, DVDs ou Blu-rays, gravados diretamente do computador. 

De acordo com Bandeira (2009), a série Lost11 foi uma das principais responsáveis 

pela disseminação da prática do download de episódios para o público brasileiro, “pois trata-se 

de um seriado que desperta urgência nos fãs em saber o quanto antes o que irá acontecer” 

(BANDEIRA, 2009, p. 75). Eles também têm a necessidade de conhecer os detalhes dos 

episódios e de compartilhar suas opiniões com outros fãs antes que o próximo episódio seja 

exibido, para evitar também que sejam atingidos pelos spoilers, informações descobertas antes 

do episódio ir ao ar ou do fã (individual) ter tido acesso a ele. 

A palavra deriva de spoil, que de acordo com o dicionário Oxford significa diminuir 

ou destruir a qualidade ou valor de algo. Para Jenkins (2009), a prática do spoiling surgiu “do 

                                                           
11 Série de televisão estadunidense de bastante sucesso. Foi transmitida de 2004 a 2010 pelo canal americano ABC 

e, no Brasil, pelos canais pagos AXN, Sony Spin e pela emissora aberta Globo. 
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desencontro entre as temporalidades e geografias dos velhos e novos meios de comunicação” 

(JENKINS, 2009, p. 59), onde pessoas de diferentes estados e países tinham acesso a séries de 

televisão em diferentes períodos de tempo: 

 

[...] as pessoas da Costa Leste viam uma série de TV três horas antes das 

pessoas da Costa Oeste. Algumas séries eram exibidas em noites diferentes, 

em mercados diferentes. Séries americanas eram exibidas nos EUA seis meses 

ou mais antes de estrear no mercado internacional [...] Mas, uma vez que os 

fãs passaram a se encontrar on-line, essas diferenças de fuso horário se 

avultaram. Alguém da Costa Leste entrava on-line e postava tudo sobre um 

episódio. E alguém na Califórnia ficava irritado porque o episódio tinha sido 

‘estragado’ (‘spoiled’). Então, quem postava uma mensagem começava 

escrevendo a palavra ‘spoiler’ na linha do assunto, para que as pessoas 

pudessem decidir se iriam lê-la ou não (JENKINS, 2009, p. 59-60). 

 

A prática do download nos leva a outra que também se popularizou entre o público das 

séries televisivas: a legendagem de episódios. Ela surgiu a partir da necessidade das pessoas 

que não dominavam o idioma no qual o programa é produzido, mas que queriam assisti-lo antes 

da exibição em canais nacionais. Dessa forma, grupos de espectadores foram se organizando 

com o intuito legendarem os episódios de forma rápida para que fossem, posteriormente, 

disponibilizados online em sites específicos, como o Legendas.tv12e o Baixando Fácil13, ou em 

seus próprios grupos e comunidades online.  

Entretanto, embora estas atividades não possuam interesse financeiro em si, algumas 

empresas de entretenimento – que possuem os direitos sobre o material baixado pelos fãs – não 

as aprovam: 

 

[...] existem movimentos que enxergam este tipo de página na internet como 

uma ameaça a questões de propriedade e de direitos autorais que envolvem o 

uso de imagens, a criação de legendas por não-profissionais, a inserção de 

arquivos de áudio e vídeo, entre outros. (BANDEIRA, 2009, p. 77). 

 

Além dos downloads, a legendagem dos episódios é bastante comum também no 

serviço de streaming14. Alguns sites permitem que o público assista às produções televisivas 

sem necessidade de fazer o download dos episódios. Para isso, basta ter um smartphone, tablet, 

computador ou notebook conectado à internet. 

                                                           
12 Disponível em: <http://legendas.tv/>. Acesso em: 24 out. 2017. 
13 Disponível em: <http://baixandofacil.tv>. Acesso em: 24 out. 2017. 
14 Streaming ou fluxo de mídia, em português, é uma maneira de distribuir informação e conteúdo multimídia 

através da Internet. Este recurso permite que um usuário reproduza conteúdos na Internet, similar ao rádio ou 

televisão aberta. 

http://legendas.tv/
http://baixandofacil.tv/
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A prática de assistir séries online está se tornando cada vez mais popular, pois 

possibilita que o espectador assista ao seu programa favorito em qualquer lugar, na hora que 

quiser, sem ter que esperar o download ser concluído (o que, a depender da velocidade da 

internet, pode demorar horas) e sem ficar dependente de um aparelho televisivo. Por isso, as 

grandes emissoras de televisão, como a Rede Globo e o SBT, no Brasil, passaram a oferecer os 

seus programas também na internet, permitindo que o espectador tenha acesso tanto pelos seus 

sites na internet quanto por aplicativos para aparelhos móveis. 

 

1.2.2.1 A Netflix 

 

Netflix é um serviço de transmissão online de séries, filmes, documentários e stand up 

comedies criado em 1997 por Marc Randolph e Reed Hastings na cidade de Scotts Valley, nos 

Estados Unidos. Em terras brasileiras, a Netflix apontou apenas em setembro de 2011, e hoje é 

bastante popular: em dezembro de 2016, a empresa contava com cerca de seis milhões15 de 

assinantes no Brasil. 

Ao decidir ser assinante da Netflix, o público pode escolher entre quatro planos 

mensais, sendo que um deles está disponível apenas para o público estadunidense. O primeiro 

e mais barato (o “plano básico” custa R$19,90 no Brasil), permite que o usuário assista aos 

conteúdos do catálogo da Netflix em apenas um aparelho por vez, com imagem em definição 

padrão (digital, mas não em alta definição - HD). 

O segundo plano disponibilizado é chamado de “Plano Padrão” e custa R$27,90 no 

Brasil e US$10,99 nos EUA. Ele permite que o assinante assista às produções audiovisuais em 

até dois aparelhos por vez e em alta definição de imagem (High Definition – HD), quando 

disponível. O terceiro é o “Plano Premium”, no qual os consumidores podem assistir ao 

conteúdo em até quatro aparelhos por vez, com imagem em alta definição e em ultra-alta 

definição, quando disponível. No Brasil, o plano custa R$37,90. Já nos EUA, o cliente paga 

US$13,99 por mês16. 

No quarto e último plano, que está disponível apenas nos Estados Unidos, os clientes 

da Netflix podem se inscrever em um “plano somente de DVDs” ou “adicionar DVDs ao seu 

plano de transmissão atual”. Isso significa que os assinantes desse plano podem criar uma “fila” 

com os discos que desejam receber em casa, para assistí-los em seus aparelhos convencionais 

                                                           
15 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/12/13/netflix-ja-fatura-mais-que-sbt-

e-tem-mais-assinantes-que-a-sky.html>. Acesso em 24 out. 2017. 
16 Valores de outubro de 2017. 
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de DVD ou Blu-rays. Após assistir, o cliente precisa devolver os discos à Netflix através do 

serviço de correio norte-americano17. 

Independente do plano escolhido, os assinantes do serviço de streaming têm acesso 

ilimitado às produções do seu catálogo, que é específico para cada região do mundo (um 

assinante do Brasil, por exemplo, não recebe os mesmos conteúdos que um assinante na 

Inglaterra, embora existam produções que são transmitidas igualmente para ambos). Para 

assisti-las, basta que o usuário tenha o aplicativo Netflix instalado em seu computador, 

smartphone ou tablet com sistema Android, iOS ou Windows 10, ou acesse o site 

www.netflix.com. 

Atualmente, a Netflix está disponível em mais de 190 países18 e, no final de junho de 

2017, o serviço alcançou a marca dos 100 milhões de assinantes, sendo metade deles fora dos 

EUA19. É importante ressaltar que os usuários podem ter acesso ao serviço prestado pela Netflix 

somente nos países onde ele é oferecido e nos quais a empresa possui licenças para fornecer 

conteúdo (IDOETA, 2016). 

Incorporando a prática do download de episódios, da qual tratamos no tópico anterior, 

a Netflix passou a permitir, desde novembro de 2016, que os seus assinantes baixem algumas 

séries, filmes e documentários para que possam assistí-los no modo off-line, ou seja, sem a 

necessidade de conexão com a internet. Graças a essa prática, as produções da Netflix estão 

chegando a países onde a empresa não tem acesso. 

 

Os downloads de produtos midiáticos disponibilizados pela empresa podem 

estar sendo feitos em lugares aos quais a empresa não tem acesso, como na 

China. Um dos principais indícios dessa realidade é a existência de diversas 

páginas de download que disponibilizam a série estadunidense original 

Netflix, House of Cards, em chinês como, por exemplo, a Cn163.net. Esse site 

é especializado em dar acesso a produções estadunidenses que não são 

reproduzidas na China (IDOETA, 2016, p. 37). 

 

Gilmore Girls é uma das séries que podem ser baixadas através do serviço: as sete 

temporadas originais do seriado já estão disponíveis para download e o consumidor pode 

escolher se deseja assisti-las online ou off-line, com falas dubladas, legendadas ou originais 

(sem legendas, com áudio original). Através da Netflix, o telespectador pode escolher também 

quais episódios e temporadas deseja ver, facilitando o processo para aqueles que desejam 

                                                           
17 Disponível em: <https://help.netflix.com/pt/node/396>. Acesso em: 24 out. 2017. 
18 Disponível em: <https://help.netflix.com/pt/node/14164>. Acesso em: 24 out. 2017. 
19 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/numero-de-assinantes-da-netflix-passa-de-100-milhoes-

lucro-sobe-60-21602347>. Acesso em 23 out. 2017. 

https://oglobo.globo.com/economia/numero-de-assinantes-da-netflix-passa-de-100-milhoes-lucro-sobe-60-21602347
https://oglobo.globo.com/economia/numero-de-assinantes-da-netflix-passa-de-100-milhoes-lucro-sobe-60-21602347
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apenas rever seus episódios favoritos, e também para quem quer assistir a série inteira de uma 

só vez, prática conhecida popularmente como “maratona”. 

No catálogo da Netflix também estão disponíveis quatro episódios recentes da série, 

intitulados Gilmore Girls: Um ano para recordar. Esta nova versão do seriado, lançada em 

novembro de 2016, é uma “série original Netflix”, ou seja, foi produzida e criada com o objetivo 

de ser exibida apenas pela empresa, ao contrário das demais, que antes de chegar ao catálogo 

online geralmente é transmitida pela televisão. 

Apresentaremos em breve mais informações sobre Gilmore Girls e também sobre a 

sua nova versão. Mas antes é importante traçarmos um breve histórico sobre a representação 

feminina nas séries de televisão, para que assim tenhamos maiores condições de análise sobre 

o tema proposto nesta monografia. 

 

1.3 A REPRESENTAÇÃO FEMININA NAS NARRATIVAS SERIADAS TELEVISIVAS 

 

As séries televisivas são produtos culturais que reproduzem, assim como os demais 

tipos de programas de TV, os modelos sociais vigentes em sua época de produção e exibição. 

E embora não possamos afirmar que o telespectador receba passivamente as informações que a 

mídia oferece, temos que levar em consideração que tais produções contribuem na construção 

e na consolidação de identidades, participando inclusive da formação de valores e desejos. 

Sendo assim, quando analisamos os seriados, não podemos considerá-los apenas um 

tipo de entretenimento. Enquanto produto cultural e mercadológico, por exemplo, as séries vêm 

tentando atender a diferentes nichos de mercado e por isso propõem novos perfis, inclusive no 

que tange às mulheres: 

 

(...) as restrições às mulheres têm sido quebradas, sobretudo a partir do 

momento em que elas passaram a ser consumidoras dos produtos de mídia, 

tendo a condição de pagar por serviços de canais fechados de TV, o que fez 

com que as emissoras se preocupassem em construir algo que as satisfizessem. 

(ALMEIDA, Alvanita; ALVES, Ivia. 2015, p. 42). 

 

A onda feminista, na televisão, surgiu na década de 70, com a série estadunidense 

Police Woman, que foi transmitida na rede NBC entre 1974 e 1978, e totalizou 92 episódios ao 

longo de 4 temporadas. O seriado gira em torno da sargento Leann "Pepper" Anderson, agente 

que trabalha contra o mundo do crime para uma Unidade da Polícia de Los Angeles. Ela é 
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considerada a primeira série "bem sucedida" que se concentrou em uma policial feminina, e 

também a primeira série dramática de sucesso que tinha uma mulher como protagonista20. 

No entanto, de acordo com a pesquisadora Ivia Alves (2015), o auge da diversidade de 

representações de mulheres emancipadas aconteceu na década de noventa, e o contexto cultural 

da época pode explicar: 

 

(...) a TV correu para ‘acertar o passo’ com a prática social, pois a mulher 

emancipada e profissional vinha emergindo das camadas médias da população 

desde os anos setenta, com a luta das mulheres pela igualdade de 

oportunidades fora do lar (...) Em 1990, não se podia mais negar a inserção 

das mulheres no mercado de trabalho e, com a entrada de um governo 

democrata nos Estados Unidos, em 1993, com Bill Clinton, estavam prontas 

as condições de produção para roteiros mais liberais e mais “realistas”. (...) a 

ideologia conservadora vai sendo esgarçada para dar visibilidade aos 

problemas contemporâneos através da exploração dos temas relacionados às 

minorias, aos preconceitos, contradições, avanços e retrocessos da sociedade. 

(ALMEIDA, Alvanita; ALVES, Ivia. 2015, p. 82). 

 

Já nos anos 2000, ainda de acordo com a pesquisadora, há uma virada na sociedade, 

que começa a retornar aos ideais tradicionais e conservadores, o que foi refletido nas séries, que 

passaram a ser vistas apenas como consumo e entretenimento, sem reflexões sobre temas 

importantes. 

É nesse contexto, dos anos 2000, que se insere Gilmore Girls, que apresenta as suas 

personagens e os seus respectivos dramas de maneira bastante leve e bem-humorada, fato que 

é refletido na sua trilha sonora e também no público atingido: em sua maioria, adolescentes e 

jovens adultos (que foram adolescentes nos anos 2000 e aguardaram por anos o seu retorno, 

que aconteceu em 2016). Por isso, o seriado acaba afastando rapidamente aqueles que procuram 

produções que tragam discussões sérias e não se dispõem a dar um segundo olhar para a mesma. 

Em novembro de 2016, o site Carta Capital21 publicou um artigo intitulado “Gilmore 

Girls, uma série corajosamente feminista”, escrito por Joanna Burigo22, no qual a autora fala 

justamente das características frívolas que acompanham o seriado, mesmo que apresente 

assuntos importantes e critique muitas vezes a sociedade. 

 

Assisti a alguns episódios logo que o seriado estreou no Brasil, e na época – 

início dos anos 2000 – não dei muita atenção para a narrativa 

                                                           
20 Disponível em: < http://seriesedesenhos.com/index.php/series-antigasda-tv/item/921-police-woman-1974>. 

Acesso em: 21 de maio de 2017. 
21 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/gilmore-girls-e-o-protagonismo-feminino>. 

Acesso em 22/05/2017. 
22 Joanna Burigo é mestre em Gênero, Mídia e Cultura, e colunista da revista Carta Capital. 

http://seriesedesenhos.com/index.php/series-antigasda-tv/item/921-police-woman-1974
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/gilmore-girls-e-o-protagonismo-feminino
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hegemonicamente branca e de estética entediante sobre a vida provinciana que 

o duo mãe & filha viciadas em cafeína parecia levar. Além disso, os stingers 

– breves instantes de melodia reconhecível durante transições de cena nos 

seriados americanos – me faziam perder por completo o interesse nas histórias 

das garotas Gilmore. Era tudo muito “la la la” para meu incipiente gosto 

feminista, e foi apenas quando vi a série novamente em 2010 que percebi seu 

potencial (BURIGO, Joanna, Carta Capital, 2016). 

 

Dessa maneira, podemos tomar como hipótese que, apesar de ter sido exibida numa 

época “conservadora”, Gilmore Girls, com suas características frívolas à primeira vista, 

consegue ser anti-conservadora de maneira ímpar. Diante disso, ressalta-se a importância de 

analisar a série, pois, enquanto produto midiático, ela pode fazer parte de um processo de 

construção (ou desconstrução) social, valorizando ou mudando diversas formas de 

representação feminina na televisão. 

Conheceremos, no próximo capítulo da presente monografia, as principais 

personagens e características do seriado Gilmore Girls. 
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2 AS GAROTAS GILMORE 

 

“O que importa eu ser bonita se eu perder nas provas?” – Rory 

Gilmore [Gilmore Girls, 3ª temporada, capítulo 20] 

 

Quem diria que uma série de sucesso como Gilmore Girls teria surgido de uma maneira 

totalmente inesperada? A criadora do seriado, Amy Sherman-Palladino, conta que tinha um 

projeto para a televisão e queria vendê-lo para o canal The CW Television Network. Em reunião 

com os executivos da emissora, a sua ideia inicial foi rejeitada e, quando a perguntaram se ela 

tinha alguma outra para apresentar, inventou: “Eu tenho. Mãe e filha têm uma amizade muito 

intensa e moram numa cidadezinha...”. Foi justamente este o projeto aceito23. 

Em Gilmore Girls a trama se passa, na maior parte do tempo, na pequena e pitoresca 

cidade fictícia Stars Hollow, localizada no interior do estado de Connecticut, mas a capital 

Hartford também se faz presente durante todo o seriado. O seu primeiro episódio foi ao ar, nos 

Estados Unidos, há mais de 17 anos, mais precisamente no dia 5 de outubro de 2000. Nele 

somos apresentados às garotas da família Gilmore: Lorelai (interpretada por Lauren Graham), 

Rory (Alexis Bledel) e Emily (Kelly Bishop), mãe, filha e avó, respectivamente, e também a 

alguns personagens coadjuvantes que, no decorrer das temporadas, ganham ou perdem 

notoriedade.  

Disputando audiência com sucessos da televisão americana, como Friends e Survivor, 

a série ia ao ar, inicialmente, toda quinta-feira, às 20h, assim como as suas grandes concorrentes. 

Por isso, a atriz Lauren Graham, que interpreta a personagem Lorelai Gilmore, duvidava que o 

seriado tivesse algum retorno positivo: 

 

A noite de quinta-feira na NBC era, no ano 2000, a noite com as maiores 

audiências da televisão. Bateríamos de frente com Friends, a série número um 

da época. A WB ainda era muito nova, e os índices de audiência, mesmo dos 

programas mais famosos, já tendiam a ser bem mais baixos que os das outras 

quatro maiores emissoras. Portanto, nas noites de quinta-feira, concorrendo 

com a série preferida dos americanos, tínhamos quase zero por cento de 

chance de conquistar audiência (GRAHAM, 2016, p. 78). 

 

No entanto, a série obteve audiência satisfatória mesmo com a forte concorrência: 

pouco a pouco, foi acumulando críticas positivas e espectadores fiéis. Foi somente a partir da 

segunda temporada que a emissora mudou o horário de exibição dos episódios de quinta para 

terça-feira, às 20h, o que contribuiu ainda mais com o aumento da audiência do seriado. 

                                                           
23 Disponível em: <https://omelete.uol.com.br/series-tv/artigo/gilmore-girls-relembre-a-serie-antes-do-revival-

da-netflix/>. Acesso em: 31 out. 2017. 

https://omelete.uol.com.br/series-tv/artigo/gilmore-girls-relembre-a-serie-antes-do-revival-da-netflix/
https://omelete.uol.com.br/series-tv/artigo/gilmore-girls-relembre-a-serie-antes-do-revival-da-netflix/
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2.1 TAL MÃE, TAL FILHA? AS PERSONAGENS FEMININAS DE GILMORE GIRLS 

 

Gilmore Girls conta com diversos personagens que são construídos e apresentados no 

decorrer das suas temporadas. Enquanto produto audiovisual, a série utiliza a linguagem 

audiovisual, que é composta pelas linguagens verbal, sonora e visual pata apresentar a sua trama 

e os seus personagens. Segundo Gardies (2008), a personagem cinematográfica é um ser de 

imagens e sons, que faz parte do sistema complexo que é o texto fílmico, que funciona no seio 

do sistema textual. 

É através desta construção, feita a partir da linguagem audiovisual e das técnicas 

cinematográficas, que características são atribuídas aos personagens, levando em consideração 

qual o objetivo da história, o que ela pretende mostrar. O físico de um personagem, seu caráter, 

figurino, manias e até mesmo a trilha sonora que o acompanha no decorrer de um filme ou de 

uma série, tudo isso é pensado pelo roteirista e pelo diretor da produção cinematográfica de 

modo que cada personagem seja único e ajude a história a atingir o seu objetivo, ao mesmo 

tempo em que cada personagem atinge o seu próprio. 

Mas não é só de linguagem audiovisual e técnicas cinematográficas que são feitos os 

personagens. “No cinema, as criaturas de som e imagem também são criadas através de recursos 

narrativos que dão maior ou menor profundidade às questões de caracterização física, psíquica, 

social, funcional ou ideológica” (BASTOS, 2010, p. 51). Ou seja, os personagens de um filme 

ou série precisam ser compostos por falas, mas também por imagens, movimentos e atitudes 

que os fazem serem amados ou odiados pelos espectadores. 

De acordo com Maciel (2003), existem diferentes modos de construção de personagem 

e a primeira diferenciação que pode ser feita entre eles é se a trama é o ponto de partida da série 

ou se o personagem é o fundamento da história. Em outras palavras, é a história que acontece 

ao personagem, fazendo com que ele se adapte e tenha comportamentos em torno da situação 

que lhe ocorreu, ou é o personagem quem a controla, quem dita o que acontece e gera a trama? 

Em Gilmore Girls, por exemplo, encontramos o segundo modo de construção de personagem. 

As garotas Gilmore têm seus objetivos próprios e é em torno deles que a série gira, mostrando 

ao espectador as atitudes tomadas para que tais desejos sejam realizados. 

Para Maciel (2003), os personagens podem ter quatro funções dramáticas 

convencionais: agentes (protagonista e antagonista, os personagens principais); ajudantes 

(aqueles que ancoram o protagonista e o antagonista, seus confidentes); os comentadores (que 

repercutem os atos dos demais personagens) e os emblemas (os figurantes). 
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Conheceremos a seguir as personagens femininas principais de Gilmore Girls e quais 

funções elas desempenham na série. Iremos apresentar também aquelas que se fazem 

importantes, por um ou outro motivo, para o objetivo deste trabalho, que é analisar a 

representação feminina das mulheres de Gilmore Girls. 

 

2.1.1 Lorelai Gilmore 

 

 

Figura 1- Episódio 1, temporada 1. Lorelai Gilmore discute com a mãe 

 

Na primeira cena exibida em Gilmore Girls o espectador vê a protagonista Lorelai se 

dirigindo ao bar do Luke. O motivo? Ela precisava beber café urgentemente e, para isso, seria 

necessário implorar pela bebida ao dono do estabelecimento, que tinha aversão à cafeína. O 

tom de comédia do episódio deixa claro que a personagem é bem-humorada, irônica, viciada 

em café e também bem-sucedida profissionalmente: ela administra o Independence Inn, hotel 

da cidade de Stars Hollow, onde reside. 

Filha de pais ricos, a personagem abandonou todo o conforto que tinha aos 16 anos, 

quando descobriu que estava grávida do namorado, Christopher. Se recusando a casar com o 

pai da criança, como mandavam os costumes tradicionais seguidos pela sua família, e 

contrariando completamente os seus pais, Lorelai saiu de casa, desistiu da escola e terminou 

com Christopher, seguindo sozinha para Stars Hollow, onde arrumou um emprego como 

camareira do Independence Inn e passou a viver, com a permissão da dona do estabelecimento, 

num quarto localizado nos fundos do local. 

Lorelai se manteve afastada da família durante boa parte da formação da filha Rory. 

Apesar de nunca ter escondido da menina os seus avós e nem tê-la privado de suas companhias, 
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ela evitava a todo custo que eles opinassem sobre a criação da menina, temendo que tentassem 

“corrompê-la” com suas atitudes e modos conservadores. Lorelai sempre deixou claro, durante 

a série, que Rory poderia fazer e ser o que quisesse, desde que as suas escolhas não 

machucassem ninguém, e não queria que os pais atrapalhassem esses ideais. 

A personagem guia Rory em seus caminhos, aconselha, briga quando necessário e, 

principalmente, faz companhia para a filha, sendo para ela a sua melhor amiga (e, por vezes, 

também agindo e falando como uma adolescente). Viciada em filmes e cultura pop, uma das 

suas principais características é falar rápido, hábito que, no decorrer do seriado, vai se tornando 

a sua marca registrada e contagiando outros personagens, como a própria Rory. Por causa da 

grande quantidade de falas ditas em pouco tempo, os roteiros de Gilmore Girls eram bastante 

longos: cada um tinha de 70 a 80 páginas, enquanto a maioria dos roteiros de programas de uma 

hora de duração costuma ter 6024. 

 

...o ritmo da série aumentou exponencialmente (...) e todo mundo começou a 

falar muito mais rápido. Isso aconteceu na época em que começamos a ficar 

famosos por isso. Assista ao primeiro e ao último episódios, um depois do 

outro, e isso ficará bem evidente. Eu já estava meio que falando daquele jeito, 

mas aquilo começou a dominar toda a Stars Hollow. O resultado foi que  

nossos roteiros já longos se tornaram ainda maiores. Também me lembro de 

ter feito um teste (...) e de alguém me perguntar, antes de começar, se eu 

poderia “falar normalmente”. (GRAHAM, 2016, p. 87). 

 

No começo da série, a personagem, que é alta, magra, morena, com a pele branca e 

tem olhos azuis, tinha 32 anos e estava solteira. Apesar de estar sempre focada em Rory e no 

hotel, Lorelai namora com alguns homens durante o seriado, incluindo o pai da filha, com quem 

chega a se casar na última temporada, mas termina o relacionamento mais uma vez após pouco 

tempo de convívio. 

As grandes ambições de Lorelai são ver a filha formar na faculdade que deseja e ter o 

seu próprio hotel. Ambos os sonhos se realizam na sétima temporada. 

De acordo com a divisão feita por MACIEL (2003), a personagem desempenha a 

função de agente. Ela é uma das protagonistas a da série. 

 

2.1.2 Rory Gilmore 

 

                                                           
24 Disponível em: <http://www.huffpostbrasil.com/2014/09/24/gilmore-girls-12-coisas-que-voce-nunca-soube-

sobre-o-seriado_a_21664985/>. Acesso em: 04 nov. 2017. 
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Figura 2 - Episódio 1, temporada 1. Rory conta que seu nome é igual ao da mãe 

 

Morena, com a pele pálida e olhos azuis, Rory na verdade se chama Lorelai Gilmore, 

assim como a sua mãe. Ainda no episódio piloto da série, a personagem explica que a genitora 

estava na maternidade quando começou a refletir sobre o motivo de ser aceitável que os homens 

coloquem os seus próprios nomes nos filhos. Então, “o feminismo falou mais alto”, e ela decidiu 

dar o seu nome à filha. 

A primeira personagem da atriz Alexis Bledel na televisão é famosa por algumas 

questões, mas a principal é o seu gosto pela literatura. Ao longo das sete temporadas do seriado 

e dos seus 153 episódios, Rory Gilmore leu ou mencionou 340 livros de diversos gêneros. A 

conta foi feita pelo escritor australiano Patrick Lenton e acabou resultando no desafio literário 

“Rory Gilmore Book Challenge”, no qual os fãs da série se dedicam a ler cada um deles. 

Na primeira temporada de Gilmore Girls, Rory completa 16 anos (embora a atriz 

aparente ser ainda mais jovem), idade que a sua mãe tinha quando engravidou. Mas diferente 

de Lorelai, abandonar os estudos está completamente fora de cogitação: ela sonha em estudar 

jornalismo e ciências políticas na Universidade Havard, considerada a melhor do mundo25, e 

foi por isso que a sua mãe se esforçou para colocá-la numa escola particular, que a prepararia 

melhor para o ensino superior. 

No seu primeiro dia26 na escola Chilton, Rory conta ao diretor que a sua inspiração é 

Christiane Amanpour, jornalista e correspondente internacional da CNN. Em sua justificativa, 

a adolescente diz que quer ser “parte de algo importante” e garante que estar na TV não tem 

                                                           
25 De acordo com a “Classificação acadêmica de universidades do mundo”, elaborada pelo gabinete 

independente “Shanghai Ranking Consultancy”, que todo ano classifica os 500 melhores centros universitários. 
26 O momento está disponível no segundo episódio da primeira temporada do seriado. 
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nada a ver com isso: “talvez eu seja uma jornalista que escreve artigos ou livros sobre o que vê. 

Só quero ter certeza de que verei... algo”, defende-se. 

Assim como a mãe, Rory aparenta ser muito decidida, embora tenha seus (vários) 

momentos de dúvida no decorrer da série, especialmente na versão da Netflix, quando já é uma 

mulher adulta. Apresentada como extremamente inteligente, comportada, focada nos estudos e 

viciada em livros e café, o espectador é sugado, já na primeira temporada, para os seus dramas 

típicos da idade, inclusive os amorosos: durante as sete temporadas, Rory namora três jovens 

do gênero masculino: Dean, Jess e Logan. Mas os únicos laços afetivos que duram toda a série 

são os mantidos com sua mãe, avó e avô, Luke — amigo da família que acaba por se tornar 

namorado de Lorelai — e melhores amigas Lane e Paris. 

Rory Gilmore desempenha em Gilmore Girls a função de agente, pois, assim como a 

sua mãe, ela é protagonista do seriado. 

 

2.1.3 Emily Gilmore 

 

 

Figura 3 - Episódio 1, temporada 1. Emily defende que a filha deveria ter se casado ao descobrir que estava 

grávida. 

 

A personagem de Kelly Bishop representa, em Gilmore Girls, a família tradicional 

branca estadunidense. A sua formação lhe ensinou que, enquanto mulher, o seu papel é ser o 

braço direito do marido, Richard, contribuindo para o seu sucesso profissional e pessoal, mesmo 

que isso signifique abandonar as suas próprias vontades. Além disso, ela é a responsável pela 

administração da casa e pela produção de eventos voltados para os membros da alta sociedade, 

geralmente os amigos (e suas respectivas esposas) do marido. 
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Por vezes, Emily Gilmore é apresentada como vilã: ela e Lorelai possuem grandes 

conflitos, e como a segunda é a protagonista do seriado e muito querida pela maioria, é natural 

que aqueles com quem a personagem não tem um relacionamento saudável se tornem vilãos no 

ponto de vista do público. 

Assim como mãe e neta, Emily desempenha a função de agente, mas ela seria, ao 

menos inicialmente, a antagonista do seriado, que faz oposição ao comportamento de Lorelai 

Gilmore. Na realidade, Emily não é uma pessoa má, mas sim fruto de uma época na qual as 

mulheres tinham ainda menos direitos e de uma educação rígida. O seu embate com a filha nada 

mais é do que duas gerações, com mentalidades totalmente diferentes, tentando impor suas 

verdades uma sobre a outra. 

Lorelai e Emily brigam por questões óbvias: a primeira saiu de casa, grávida, e se 

recusou a casar-se com o pai da criança, o que no ponto de vista da segunda era um erro. Lorelai 

também evitou que Rory tivesse muita aproximação com os avós, enquanto ela mesma também 

se mantinha afastada, o que frustrou a matriarca da família. 

Lorelai apenas volta a frequentar o lar, em Hartford, quando precisa de dinheiro 

emprestado para pagar a escola de Rory, o que, mais uma vez, magoou Emily, já que só foi 

procurada quando a filha precisou de ajuda financeira. No entanto, aproveitando-se da situação, 

Emily obriga a Lorelai e a neta a irem jantar com ela e o marido toda sexta-feira. Foi a maneira 

que ela encontrou de ter, pelo menos uma vez por semana, a família completa dentro de casa. 

No decorrer do seriado, Emily vai percebendo que durante toda a vida foi privada de 

muitas coisas, por isso não sabe fazer nada que não envolva “cuidar do marido”. Quando 

Richard se aposenta, ela enfrenta uma crise existencial que acaba afetando o seu casamento, já 

que começa a se sentir inútil: com ele sem trabalhar, Emily não precisa preparar reuniões e nem 

se preocupar com os tantos jantares que, outrora, tomavam o seu tempo. 

E é a partir desse autoconhecimento que a personagem começa a compreender, ao 

menos um pouco, os impulsos da filha. A crise existencial de Emily também é retratada nos 

novos episódios de Gilmore Girls: Um ano para recordar, que foram ao ar em 2016, na Netflix. 

Na época, a personagem se tornara viúva e, mais uma vez, não sabia o que fazer com o seu 

tempo livre e com a sua vida. 

 

2.1.4 Paris Geller 
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Figura 4 - Episódio 13, temporada 1. Paris discute com as amigas, que insistem em falar de meninos ao invés de 

fazer o trabalho da escola 

 

Ao conhecer a personagem Paris Geller no segundo episódio de Gilmore Girls, o 

espectador pode ter a sensação de que a adolescente loira e rica vai ser mais uma personagem 

mimada e malvada, típica dos filmes norte-americanos voltados para o público jovem. A 

surpresa é que Paris é muito mais que isso. 

Competitiva, hiperativa, mal-humorada, fria e muito inteligente, a personagem sonha 

em estudar na Universidade Havard e não pretende medir esforços para conseguir o que quer. 

Ao conhecer Rory, famosa por ser uma boa aluna, Paris vê na menina uma concorrente de peso 

— ambas querem cursar jornalismo na mesma faculdade —, e por isso dá um aviso à garota: 

era bom ela não ficar no seu caminho. Mas tudo muda com o passar dos episódios. Rory perde 

o medo de Paris e começa a ter mais confiança em si mesma e a enfrentar a garota, o que permite 

que elas se tornem melhores amigas. 

Paris, interpretada pela atriz Liza Weil, foi criada praticamente pela sua babá, 

personagem que é muito falada na série, mas pouco aparece. Seus pais são muito ausentes e a 

adolescente, que tem crises de raiva e ansiedade em diversos episódios, acredita que tem que 

passar por cima de qualquer pessoa que possa vir a ser um obstáculo. Por outro lado, ela é muito 

sozinha, e tem receio de se relacionar com as pessoas, o que torna uma surpresa, para si mesma, 

o fato de ela arrumar um namorado, perder a virgindade e não conseguir a tão sonhada vaga em 

Havard27. 

                                                           
27 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=821hMXdxfpo>. Acesso em: 06 nov. 2017. 
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Paris é líder, chefe, uma jovem temida por muitos devido ao seu jeito intransigente — 

completamente oposto ao de Rory, por exemplo —, mas que ensina muito às protagonistas — 

mãe e filha — sobre autoconfiança e perseverança. 

De acordo com a divisão de funções dos personagens feita por Maciel (2003), Paris é 

uma ajudante. 

 

2.1.5 Lane Kim (E A Sua Antiquada Mãe) 

 

 

Figura 5 - Episódio 1, temporada 1. Lane explica a Rory que a mãe não confia em Lorelai por ela não ser casada 

 

Lane Kim, interpretada por Keiko Agena, também desempenha a função de ajudante: 

ela é a amiga de infância de Rory. De origem oriental, a menina tem pais muito rigorosos, 

principalmente a mãe, a Sra. Kim (interpretada pela atriz Emily Kuroda), que não permite que 

ela se desvirtue dos ensinamentos religiosos que serviram de base para toda a sua criação. Aos 

16 anos, a adolescente já é obrigada a ter encontros vigiados com potenciais noivos (futuros 

médicos, ricos, coreanos e de “boa família”), mesmo que prefira estar com a amiga, comendo 

em fast foods e ouvindo “Rock Diabólico”, como a personagem denomina o gênero musical. 

Escondidos no chão do seu quarto, ela guarda os CDs que realmente gosta de escutar. 

Na casa de Lorelai e Rory ela tem à disposição todas as roupas “mundanas” que a mãe não a 

deixa usar. E é lá também que ela tem liberdade para comer o que quiser, já que em casa ela só 

pode ingerir comidas sem glúten e classificadas pela sua genitora como saudáveis.  

A Sra. Kim, por sua vez, não poderia ser melhor representada: ela é dona do antiquário 

da cidade de Stars Hollow. A personagem não concorda com o jeito que Lorelai leva a vida, 
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principalmente por ela ser mãe solteira, mas não impede que a filha tenha amizade com Rory, 

o que torna a vida, cheia de limites, mais tolerável para a menina. 

Mas com o passar dos episódios, Lane vai perdendo o medo de enfrentar a mãe, 

chegando até a ser baterista de uma banda de rock (profissão que realiza, num primeiro 

momento, escondida), cujo vocalista virá a ser o seu marido. Todos esses fatos são rejeitados 

pela mãe da jovem, que a expulsa de casa, aceitando-a novamente como filha apenas no final 

do seriado. 

 

2.1.6 Sookie St. James 

 

 

Figura 6 - Episódio 1, temporada 1. Sookie comemora a entrada de Rory na escola Chilton 

 

Melhor amiga de Lorelai, Sookie St. James, interpretada pela atriz Melissa McCarthy, 

é a atrapalhada e confiante cozinheira do hotel Independence Inn. De baixa estatura, pele branca 

e gorda, Sookie foge do perfil principal dos personagens da série Gilmore Girls, que são, em 

sua maioria, altos e magros. 

Porém, o fato da personagem ser gorda nunca foi pauta do seriado. Sookie não tem 

problemas com o espelho e em nenhum momento tenta emagrecer. Na série, a personagem é 

apresentada, principalmente nos primeiros episódios, como atrapalhada, bagunceira, aquela que 

esquece dos compromissos e toca fogo na cozinha do hotel mais de uma vez, o que pode render, 

além de risadas, críticas, já que pessoas gordas costumam ser retratadas, na televisão, como 

piada. 

No entanto, no decorrer da série, Sookie vai crescendo profissionalmente, tornando-se 

peça chave para o sucesso do hotel, administrado por Lorelai, e também fundamental para a 
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abertura do Dragonfly Inn, empreendimento próprio e grande sonho de ambas. A sua paixão 

pelo trabalho também é notória em praticamente todos os episódios do seriado. 

A personagem desempenha a função de ajudante, assim como Paris e Lane. 

 

2.1.7 Cigana 

 

 

Figura 7 - Episódio 3, Gilmore Girls: Um ano para recordar. Cigana trabalha em Stars Hollow 

 

Todos os moradores de Stars Hollow e região sabem que se o carro der defeito, devem 

levá-lo para a oficina da Cigana28, a mecânica da cidade. Interpretada por Rose Abdoo, a 

personagem é durona, tem a fama de cobrar caro por seus serviços e é muito competente. Apesar 

de não aparecer constantemente na série, é interessante registrarmos a sua existência neste 

trabalho, pois ainda é incomum vermos mulheres atuando como mecânicas, seja na vida real ou 

na ficção. Em Gilmore Girls, Cigana desempenha a função de comentadora, ajudando a 

repercutir os atos dos demais personagens. 

É importante ressaltar que no seriado Gilmore Girls existem outras personagens 

femininas, algumas delas presentes em todas as temporadas, outras que aparecem apenas em 

episódios específicos, mas nesta monografia iremos levar em consideração apenas as 

personagens citadas acima, pois as consideramos mais enriquecedoras para a análise. 

 

                                                           
28 A personagem Cigana na verdade se chama Gipsy, mas seu nome foi traduzido nas versões legendada e dublada 

da série. 
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2.2 WHERE YOU LEAD, I WILL FOLLOW: A TRILHA SONORA GILMORE 

 

Gilmore Girls conta com uma trilha sonora que vai do pop ao rock, conquistando os 

fãs de vários gêneros. Mas duas de suas canções, especialmente, estão presentes em todos os 

episódios do seriado. 

A primeira é a icônica “La-La-La”, disponível em todos os capítulos na voz da cantora 

e compositora Sam Phillips. Cantado em diversos ritmos e entonações29, de acordo com a 

artista30, o som foi criado especificamente para a série com a intenção de que fosse um 

“personagem sonoro”, a música que estaria dentro da cabeça de Lorelai e Rory, a depender dos 

seus humores, e que não se confundiria com o diálogo rápido característico das protagonistas. 

Os “Lá-lá-lás” se tornaram parte intrínseca ao seriado e fizeram tanto sucesso que 

também estiveram presentes em Gilmore Girls: Um ano para recordar, lançada pela Netflix. 

A segunda música presente em todos os episódios da série — incluindo os mais 

recentes — é Where you lead, de Carole King, canção de abertura da série31.  

Co-escrita por King e Toni Stern, a letra original da canção, que foi lançada em 1971, 

falava sobre o amor de uma mulher por um homem e de como ela ficaria feliz por ir onde quer 

que ele quisesse. Na abertura do seriado, no entanto, essa mensagem foi omitida, já que a frase 

“I never thought I could get satisfaction from just one man, but if anyone could keep me happy, 

you’re the one who can”32, que indicava que a canção era uma declaração de amor e submissão, 

não fazia parte dos seus 55 segundos de duração. 

A mudança aconteceu por que a criadora de Gimore Girls, Amy Sherman-Palladino, 

convidou Carole King e sua filha, Louise Goffin, para regravar a canção especialmente para o 

piloto do seriado. Na época (anos 2000), King não se sentia mais confortável com a música e 

evitava cantá-la em suas apresentações justamente por causa da mensagem de apoio 

incondicional ao homem que trazia. “Ela (Carole King) não sentia mais que era uma canção 

empoderadora”, contou Goffin ao Buzzfeed News33. 

De acordo com a publicação, em uma apresentação ao vivo feita em 2004 para o DVD 

Welcome to My Living Room, Carole King explicou o motivo pelo qual ela não se sentia mais 

                                                           
29 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=31RnIZJ6cc4>. Acesso em: 04 nov. 2017. 
30 Sam Philips fez uma participação especial no 22º episódio da sexta temporada de Gilmore Girls. Ela 

interpretou a Trovadora, que ficava na cidade cantando músicas. 
31 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wQqCvkhrl4w>. Acesso em: 04 nov. 2017. 
32 “Nunca pensei que ficaria satisfeita com apenas um homem, mas se alguém pode me fazer feliz, esse alguém é 

você”. Tradução livre. 
33 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/krystieyandoli/where-you-lead-i-will-

follow?utm_term=.miYnER0q5#.dypYoNPey>. Acesso em: 06 nov. 2017. 
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confortável cantando Where You Lead: “Após gravá-la para o Tapestry, nós mulheres 

decidimos que não precisávamos mais seguir nossos homens (...) E então a vida ganhou um 

novo sentido”, disse. 

No entanto, ao ser convidada a regravar a canção com a filha, a artista viu uma 

oportunidade de transformá-la em algo mais relevante. No lugar da frase de apoio ao homem, 

surgiu o trecho “You never know how it’s all gonna turn out, but that’s okay. Just as long as 

we’re together, we can find a way”34. 

Dessa maneira, ainda de acordo com o Buzzfeed News, “no lugar de uma balada ‘apoie 

seu homem’, Where you lead ficou associada às relações de amizade entre mulheres, irmãs, 

mães, avós, tias e tantas outras relações platônicas, porém significativas, centradas nas 

mulheres”. 

A mesma canção foi regravada por Carole King e Louise Goffin em 2016, para os 

quatro capítulos especiais do seriado. A seguir podemos ler os trechos da música35 que estão 

presentes na abertura de Gilmore Girls, bem como a sua tradução: 

 

If you're out on the road 

Feelin' lonely and so cold 

All you have to do is call my name 

And I'll be there 

On the next train 

 

Where you lead 

I will follow 

Anywhere that you tell me to 

 

If you need, you need me to be with you 

I will follow 

Where you lead 

 

 

                                                           
34 “Você nunca sabe como tudo vai acabar, mas está tudo bem. Enquanto estivermos juntas, podemos encontrar 

uma saída”. Tradução livre. 
35 Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/gilmore-girls/where-you-lead-traducao.html>. Acesso em: 06 

nov. 2017. 

Se você estiver na estrada 

Sentindo-se sozinha e com frio 

Tudo o que você precisa fazer é me chamar 

E eu estarei lá 

No próximo trem 

 

Para onde você guiar 

Eu irei seguir 

A qualquer lugar que você me disser 

 

Se você precisar, você precisar de mim ao 

seu lado 

Eu irei seguir para onde você guiar 
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2.3 FEMINISMO: CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Para falarmos da representação feminina em Gilmore Girls, vamos levar em 

consideração o feminismo e alguns conceitos ligados a ele. Neste primeiro momento, 

apresentaremos um breve histórico sobre o movimento para contextualizarmos o trabalho. 

Feminismo é um movimento social que surgiu com a intenção de romper com a ordem 

patriarcal, denunciando a desigualdade entre homens e mulheres e reivindicando direitos 

igualitários e mais humanos para as mulheres (CASSAB, OLIVEIRA, 2014, p.2).  

Apesar da atual popularidade — graças também ao uso das mídias sociais e aos 

encontros e discussões que elas permitem, como veremos em breve —, no mundo ocidental, 

sempre houveram mulheres que lutaram contra as restrições a que eram submetidas desde o 

nascimento: maneiras de se vestir e se comportar; discrepância entre os salários recebidos por 

homens e mulheres que desempenham o mesmo trabalho; inferioridade aos homens; entre 

outras imposições e limites. Porém, a primeira onda do feminismo aconteceu no século XIX, 

especificamente nas suas duas últimas décadas, “quando as mulheres, primeiro na Inglaterra, 

organizaram-se para lutar por seus direitos, sendo que o primeiro deles que se popularizou foi 

o direito ao voto” (PINTO, 2010, p. 15). 

Em terras brasileiras, o feminismo se manifestou mais publicamente a partir de 1900, 

também com a luta pelo direito das mulheres ao voto (movimento Suffragettes), que foi 

conquistado em 1932. Outro movimento que compôs a luta feminista no Brasil na época foi o 

das operárias de ideologia anarquista, reunidas na União das Costureiras, Chapeleiras e Classes 

Anexas. 

Esse feminismo inicial, nos Estados Unidos, Europa e Brasil, perdeu força na década 

de 30, e só reapareceu, com importância, nos dois primeiros, na década de 60, década marcada 

por alguns acontecimentos interessantes para o movimento, como o lançamento da pílula 

anticoncepcional, primeiro nos Estados Unidos e depois na Alemanha, e do livro A mística 

feminina, de Betty Friedan, “uma espécie de ‘bíblia’ do novo feminismo” (PINTO, 2010, p. 

16). 

Unindo-se ao movimento hippie internacional e questionando os parâmetros políticos 

impostos na sociedade, o feminismo aliou-se, nos anos 60, ao pensamento liberal.  

 

Durante a década, na Europa e nos Estados Unidos, o movimento feminista 

surge com toda a força, e as mulheres pela primeira vez falam diretamente 

sobre a questão das relações de poder entre homens e mulheres. O feminismo 

aparece como um movimento libertário, que não quer só espaço para a mulher 
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— no trabalho, na vida pública, na educação —, mas que luta, sim, por uma 

nova forma de relacionamento entre homens e mulheres, em que esta última 

tenha liberdade e autonomia para decidir sobre sua vida e seu corpo. (PINTO, 

2010, p. 16). 

 

No Brasil, no entanto, a década de 60 foi diferente para o movimento feminista. Em 

64 ocorreu o golpe militar, moderado no início, mas que se tornou uma ditadura em 1968, 

através do Ato Institucional n. 5 (AI-5). O regime militar brasileiro via com desconfiança as 

manifestações de feministas, pois as entendia como perigosas, política e moralmente falando, 

por isso o movimento foi proibido de se manifestar. 

 

Enquanto na Europa e nos Estados Unidos o cenário era muito propício para 

o surgimento de movimentos libertários, principalmente aqueles que lutavam 

por causas identitárias, no Brasil o que tínhamos era um momento de repressão 

total da luta política legal, obrigando os grupos de esquerda a irem para a 

clandestinidade e partirem para a guerrilha. (PINTO, 2010, p. 16). 

 

Foi nesse ambiente de repressão que, nos anos 70, aconteceram as primeiras 

manifestações da segunda fase do movimento feminista no Brasil. Em 1975, aconteceu a 

semana de debates intitulada “O papel e o comportamento da mulher na realidade brasileira”, 

que contou com o patrocínio do Centro de Informações da Organização das Nações Unidas 

(ONU), que, neste mesmo ano, havia declarado, na I Conferência Internacional da Mulher, 

realizada no México, os próximos dez anos como a década da mulher. 

Nesta época, novos grupos de mulheres foram formados no Brasil, uns para realizar 

estudos, outros voltados para a ação propriamente dita, buscando a autonomia feminina e a 

igualdade de direitos entre mulheres e homens. 

 

Esta nova fase se deu através da modernização, através das influências de 

novos comportamentos afetivos e sexuais, maior aprofundamento de recursos 

terapêuticos, psicológicos e psicanalistas, entre outros, implicando na maior 

participação das mulheres no mercado de trabalho. (CASSAB, OLIVEIRA, 

2014, p.4). 

 

Na década de 80, período de redemocratização do Brasil, após o término da ditadura 

militar, tais grupos de mulheres ganharam ainda mais força e passaram a tratar de vários temas, 

como violência, sexualidade, direito ao trabalho, à terra e à saúde, igualdade no casamento e 

racismo. Apesar de suas origens na classe média intelectualizada brasileira, o movimento 

feminista teve uma interface com as classes populares. 
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Estes grupos organizavam-se, algumas vezes, muito próximos dos 

movimentos populares de mulheres, que estavam nos bairros pobres e favelas, 

lutando por educação, saneamento, habitação e saúde, fortemente 

influenciados pelas Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica. 

(PINTO, 2010, p. 17). 

 

Neste período, o movimento pôde comemorar algumas vitórias, como a criação do 

Conselho Nacional da Condição da Mulher (CNDM), em 1984, que promoveu uma campanha 

nacional para a inclusão dos direitos das mulheres na Constituição. “Do esforço resultou que a 

Constituição de 1988 é uma das que mais garante direitos para a mulher no mundo” (PINTO, 

2010, p. 17). Já em 1985 foram criadas as primeiras delegacias para as mulheres, o que 

evidenciou o reconhecimento da violência contra a mulher e da importância de denunciá-la, e 

também o Programa de Atenção à Saúde da Mulher, com foco no planejamento familiar, aborto 

e sexualidade. 

Ainda na década de 80, os partidos políticos passaram a incorporar os interesses 

feministas em suas campanhas, chegando até a criar departamentos femininos dentro das suas 

estruturas, possibilitando que as mulheres se engajassem na política. Como exemplos temos a 

implantação, pelo PMDB, do Conselho Estadual de Condição Feminina, o que marcou o 

terceiro momento do movimento feminista brasileiro, e a já citada instituição do Congresso 

Nacional dos Direitos da Mulher (CASSAB, OLIVEIRA, 2014, p.5). 

 

Após a ditadura o feminismo foi se adentrando na esfera política e 

conquistando aos poucos seu espaço em órgãos públicos importantes. Através 

da chamada Carta das Mulheres à Assembleia Constituinte, as demandas 

feministas foram apresentadas à sociedade civil, introduzindo as mulheres 

dentro do Congresso Nacional, para suas respectivas reivindicações de 

direitos mais igualitários — neste período se reconheceu o movimento 

feminista como o movimento da sociedade civil que mais conquistou vitórias. 

(CASSAB, OLIVEIRA, 2014, p.5). 

 

Na última década do século XX, o movimento feminista passou por um processo de 

profissionalização, através da criação de Organizações Não-Governamentais (ONGs), com o 

objetivo de intervir junto ao Estado e assim aprovar medidas protetoras para as mulheres e 

buscar maior participação política delas na política. Nos anos 90 também ganharam ainda mais 

importância as Conferências Mundiais, como a Conferência de Direitos Humanos, em 1993, a 

Conferência de População e Desenvolvimento, em 1994, e a IV Conferência Mundial da 

Mulher, em 1995. 
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Nos anos 2000, a luta contra a violência com a mulher teve mais uma conquista com 

a implementação da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 200636), que cria 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando, no seu 

Art. 2º, que  “toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 

cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, 

preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social”. 

Outras conquistas aconteceram nos anos 2000, tais como a instituição da Secretaria de 

Estado dos Direitos da Mulher, vinculada à Justiça em 2002, e da Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres (SPM37), em 2003, com o objetivo de articular políticas públicas que 

atendam aos interesses das brasileiras, para promover a igualdade entre homens e mulheres e 

combater todas as formas de preconceito e discriminação38. 

Atualmente, com o crescente avanço dos sites de redes sociais, do uso da internet 

banda larga e dos smartphones, as mulheres e o movimento feminista vêm ganhando mais 

destaque, já que tais portais permitem que elas se comuniquem entre si e com a sociedade 

através de perfis, grupos e páginas, onde relatam suas lutas e também denunciam casos de 

discriminação, assédio, estupro e violência psicológica. A popularização da internet permitiu 

ainda a consolidação de grupos e coletivos feministas, como os coletivos Think Olga, o 

Empodere Duas Mulheres e o Não me Kahlo, cujo as vozes ultrapassaram o cenário digital e 

incidiram no cotidiano. 

 

Foi por meio de seu envolvimento com um projeto intitulado “Chega de 

FiuFiu”, promovido pelo coletivo “Think Olga”, que uma adolescente de 17 

anos desenvolveu um aplicativo para celulares no qual qualquer mulher que 

se sentir assediada, seja verbal, visual ou fisicamente, pode registrar o local 

onde aconteceu o assédio e informar outras mulheres de que naquele lugar 

assédios são frequentes. O objetivo, a priori, é dar voz a vítimas de assédio e, 

a posteriori, oferecer às autoridades competentes números a respeito dos 

assédios sofridos todos os dias nas ruas das cidades brasileiras. (COELHO, 

2016, 220). 

 

                                                           
36 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 18 nov. 

2017. 
37 Em outubro de 2015, foi criado o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 

Humanos, que reunia a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir); Secretaria de Políticas 

para as Mulheres (SPM); Secretaria de Direitos Humanos (SDH) e Secretaria Nacional de Juventude (SNJ). No 

entanto, em maio de 2016, o Ministério foi extinguido e a SPM permaneceu na condição de Secretaria Especial 

de Políticas para as Mulheres, passando a ser vinculada ao Ministério da Justiça e Cidadania. 
38 Disponível em: <http://www.spm.gov.br/sobre/a-secretaria>. Acesso em: 18 nov. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm.
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No próximo capítulo, vamos conhecer os conceitos que utilizaremos na análise da 

representação feminina em Gilmore Girls, bem como a análise propriamente dita da série como 

um todo, incluindo os novos episódios exibidos pela Netflix. 
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3 ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES DE GILMORE 

GIRLS 

 

“É o fato de precisar ter o jantar na mesa assim que o marido chega em casa e 

ter que estar arrumada para fazer as tarefas do lar e todo o conceito de que sua 

única intenção na vida é servir alguém.” – Rory Gilmore [Gilmore Girls, 1ª 

temporada, capítulo 14] 

 

No presente trabalho iremos analisar a representação feminina no seriado Gilmore 

Girls. Para isso, serão utilizados alguns conceitos propostos pelo movimento feminista 

contemporâneo, de modo que possamos enriquecer a análise e torná-la atual, e também 

definições outras baseadas em estudos sobre televisão e ficção seriada. 

Veremos nos próximos tópicos os conceitos de Manterrupting, Bropriating, 

Mansplaining e Gaslighting, falaremos sobre estereótipo, modos de endereçamento e também 

sobre o Teste de Bechdel. 

 

3.1 MODOS DE ENDEREÇAMENTO 

 

Por ser uma produção audiovisual, a nossa análise sobre a série Gilmore Girls não 

pode deixar de levar em consideração os seus modos de endereçamento. Afinal, para quem a 

série é voltada? Quem a série acha que é o seu público-alvo? Ela foi criada para atrair quem? 

Segundo Ellsworth (1997), a noção de modo de endereçamento foi desenvolvida, por 

teóricos do cinema, para ajudar a resolver questões como “qual é a relação entre o texto de um 

filme e a experiência do espectador?”. Compreendendo esta relação, um produtor audiovisual, 

por exemplo, poderia mudar, controlar ou influenciar a resposta do espectador produzindo um 

filme de uma forma particular. Para a autora, o conceito de modo de endereçamento está ligado 

à pergunta: “Quem este filme pensa que você é?”. Em outras palavras, quem o filme acha que 

é o seu público ideal, aquele que irá consumi-lo da maneira correta, reduzindo assim as suas 

chances de rejeição. 

 

Os filmes, assim como as cartas, os livros, os comerciais de televisão, são 

feitos para alguém. Eles visam e imaginam determinados públicos (...) a 

maioria das decisões sobre a narrativa estrutural de um filme, seu acabamento 

e sua aparência final são feitos à luz de pressupostos conscientes e 

inconscientes sobre “quem” são seus públicos, o que eles querem, como eles 

vêm filmes, que filmes eles pagam para ver no próximo ano, o que os faz 

chorar ou rir, o que eles temem e quem eles pensam que são, em relação a si 
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próprios, aos outros e às paixões e tensões sociais e culturais do momento. 

(ELLSWORTH, 1997, p. 13 e 14). 

 

Sendo assim, para que uma produção audiovisual funcione para um determinado 

público, para que ele faça sentido para os espectadores, ou para que ele os faça rir, torcer por 

um personagem, chorar, gritar, sentir-se feliz ao final, os espectadores devem entrar em uma 

relação particular com a história e o sistema de imagem do filme. “Para que eles ‘completem’ 

o filme tal como seus produtores imaginaram que eles fariam, eles têm que assumir as posições 

que lhes são oferecidas naqueles sistemas – ao menos durante o tempo de duração do filme, ao 

menos na imaginação” (ELLSWORTH, 1997, p. 14 e 15). 

Apesar de Ellsworth apresentar os modos de endereçamento no âmbito do cinema, 

consideramos importante trazer as suas explicações para esta monografia, que tem como objeto 

de pesquisa a série televisiva Gilmore Girls, pois, como vimos no capítulo 1, apesar de hoje em 

dia a televisão estar intrinsecamente ligada à narrativa seriada devido à popularidade e sucesso 

das séries, foi o cinema que emprestou o modelo de serialização audiovisual que hoje é utilizado 

pela TV. 

Dessa maneira, quem eu devo ser para corresponder aos modos de endereçamento 

Gilmore Girls? 

Série jovem, voltada para o público feminino, Gilmore Girls atrai principalmente 

meninas adolescentes que vêm na relação entre mãe e filha apresentada na série uma forma 

ideal de relacionamento, e também jovens adultas e mães que se imaginam tendo uma 

convivência quase-perfeita com suas crias, assim como as personagens Lorelai e Rory Gilmore. 

Fãs da cultura pop, as personagens principais estão sempre citando músicas, artistas e 

programas de TV, e nem sempre elas explicam ao público sobre o que exatamente estão falando. 

A partir desse comportamento, podemos afirmar que o público que Gilmore Girls deseja atrair 

deve ter, pelo menos, um pouco de entendimento sobre entretenimento pop (ou a curiosidade 

de pesquisar sobre as referências citadas pelas garotas posteriormente) para que assim os 

diálogos e piadas façam sentido. Mas as garotas Gilmore também falam sobre programas 

televisivos, artistas e músicas que foram conhecidos décadas antes da exibição da série, o que 

nos leva a afirmar que o público mais velho também é bem-vindo, já que teoricamente os mais 

jovens não reconheceriam tais referências, a menos que já fossem interessados por elas 

previamente. 

Com a primeira temporada exibida em 2000, época em que a sociedade começou a 

retornar aos ideais tradicionais e conservadores após o auge da diversidade de representações 
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de mulheres emancipadas que aconteceu na década de noventa — o que foi refletido nas séries, 

que passaram a ser vistas apenas como consumo e entretenimento, sem reflexões sobre temas 

importantes —, Gilmore Girls pode não chamar atenção do público nos seus primeiros minutos, 

já que nada realmente importante parece acontecer nesse período de tempo. Como afirma 

Lauren Graham (2016), atriz que interpreta Lorelai Gilmore: 

 

O que é engraçado neste piloto, de acordo com os padrões atuais, é que, apesar 

de o diálogo ser encantador desde o início, nada realmente acontece nos 

primeiros 15 ou 20 minutos, até que Rory é aceita em Chilton e Lorelai tem 

de pedir dinheiro aos pais para pagar a escola. Hoje em dia, se mãe e filha em 

um diálogo inteligente não revelam que também são cirurgiãs, lobisomens ou 

agentes secretas até o fim do teaser, jamais serão escolhidas. Além disso, nós 

parecíamos ter 12 anos. (GRAHAM, 2016, p. 79 e 80) 

 

Assim, podemos afirmar que o episódio piloto de Gilmore Girls demora um tempo 

para mostrar o motivo da sua existência e, enquanto isso, o público ouve diversos “lalalas” e 

assiste a mãe e filha conversando rápido entre si e se divertindo com isso. É só depois que 

Lorelai vai até a casa dos pais pedir dinheiro emprestado para pagar a matrícula de Rory na 

escola particular Chilton que percebemos que os personagens têm problemas um com o outro, 

que Rory cresceu afastada dos avós, apesar de os visitá-los em datas comemorativas, como o 

Natal, e descobrimos que a engraçada e aparentemente frívola Lorelai saiu de casa aos 16 anos 

de idade e criou a filha — e, de certa maneira, a si mesma — sozinha. 

É no primeiro episódio também que Rory se apaixona por Dean e não quer ir mais para 

Chilton para não ficar longe dele, o que evidencia que os dramas adolescentes estarão presentes 

na série, o que pode atrair as meninas que estão nessa fase da vida, afastando, por sua vez, o 

público mais velho e também aquele que busca nas séries de TV momentos de reflexão e críticas 

à sociedade. Em resumo, Gilmore Girls aparenta, logo de início, ser uma série fraca de 

conteúdo, feita exclusivamente para que as pessoas passem o tempo sem refletir sobre nada 

sério. Apenas entretenimento. 

Mas, de acordo com Ellsworth (1997), o modo de endereçamento não é visível, ou seja, 

algo que está marcado na série assim como as falas e imagens apresentadas em tela. “O modo 

de endereçamento não é um momento visual ou falado, mas uma estruturação — que se 

desenvolve ao longo do tempo — das relações entre o filme e seus espectadores” 

(ELLSWORTH, 1997, p. 17). Então, é necessário assistir a diversos episódios da série Gilmore 

Girls para que possamos visualizar o seu modo de endereçamento (e conhecer qual o objetivo 

da série). 
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Por mais que um filme ou programa de TV idealize o seu público perfeito, o espectador 

ou espectadora nunca é apenas quem o filme pensa que ele ou ela é. “A maneira como vivemos 

a experiência de modo de endereçamento de um filme depende da distância entre, de um lado, 

quem o filme pensa que somos e, de outro, quem nós pensamos que somos” (ELLSWORTH, 

1997, p. 20). Ou seja, não cabe só ao programa de TV dizer que sou o público ideal dele, eu 

preciso me enxergar como tal para que assim possa lhe dar uma chance. 

No capítulo 1 do presente trabalho nós apresentamos a fala da mestre em Gênero, 

Mídia e Cultura, Joanna Burigo, que em seu artigo39 para a Carta Capital afirmou que, no início, 

achou Gilmore Girls desinteressante porque “era tudo muito ‘la la la’ para meu incipiente gosto 

feminista” (BURIGO, Joanna, Carta Capital, 2016). Com a sua fala temos um exemplo do que 

foi dito anteriormente. Ela teve a sua atenção captada pela série, tanto que disponibilizou seu 

tempo para assistir alguns episódios, o que a faz, pelo menos nesse ponto, ser parte do público 

ideal. Porém, num primeiro momento, achou a série boba demais para ela, que é feminista e 

não estava interessada “na narrativa hegemonicamente branca e de estética entediante sobre a 

vida provinciana que o duo mãe & filha viciadas em cafeína parecia levar” ((BURIGO, Joanna, 

Carta Capital, 2016). Ou seja, Burigo não pensava ser o público ideal da série e, por isso, 

desistiu de assisti-la, mudando de ideia apenas anos depois. 

Com esse exemplo percebemos que, enquanto série de TV, Gilmore Girls vai 

mostrando o seu potencial ao longo de seus episódios e temporadas, afastando o público que 

inicialmente não se aceita como tal, mas fidelizando aquele que se entrega ao papel proposto 

pelo modo de endereçamento do seriado e continua a acompanhar os seus acontecimentos. É 

importante ressaltar que não existe apenas um tipo de modo de endereçamento, mas já que o 

propósito deste trabalho é tratar da representação feminina na série, vamos focar nesse ponto, 

para que possamos verificar qual mulher Gilmore Girls quer que assista aos seus episódios (é 

o seu público ideal). 

De acordo com Ellsworth (1997): 

 

O modo de endereçamento não é um conceito neutro na análise 

cinematográfica. Trata-se de um conceito que tem origem numa abordagem 

de estudos do cinema que está interessada em analisar como o processo de 

fazer um filme e o processo de ver um filme se tornam envolvidos na dinâmica 

social mais ampla e em relações de poder. Embora os públicos não possam ser 

simplesmente posicionados por um determinado modo de endereçamento, os 

modos de endereçamento oferecem, sim, sedutores estímulos e recompensas 

para que se assumam aquelas posições de gênero, status social, raça, 

                                                           
39 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/gilmore-girls-e-o-protagonismo-feminino>. 

Acesso em 22/05/2017. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/gilmore-girls-e-o-protagonismo-feminino
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nacionalidade, atitude, gosto, estilo às quais um determinado filme se 

endereça” (ELLSWORTH, 1997, p. 24 e 25).  

 

Gilmore Girls apresenta a vida de uma mãe solteira, viciada em café, que trabalha e é 

completamente independente dos homens — embora deseje ter um relacionamento amoroso 

duradouro e saudável, como deixa claro em alguns episódios —, e também de sua filha 

adolescente, que ao invés de estar em festas e passeando com as amigas está em casa ou na 

biblioteca, estudando para que, um dia, realize o seu sonho, e o da mãe, de estudar na 

universidade Havard. Lorelai é engraçada, fala rápido, tem sempre uma resposta pronta para 

dar a qualquer pergunta que lhe façam e costuma ser bem irônica. Criou a filha de modo que 

ela siga os seus passos no quesito liberdade: Rory pode ser quem ela quiser e não deve 

satisfações a ninguém quanto a isso. 

Ao apresentar, como personagem principal, uma mãe solteira e independente, bem-

sucedida profissionalmente, Gilmore Girls coloca em foco a mulher que cuida da casa, dos 

filhos e de si mesma, ao mesmo tempo em que trabalha fora para sustentar-se. Mas não é só 

isso: tal mulher, apesar de não deixar que o seu futuro e a sua felicidade dependam de um 

relacionamento amoroso, desejam encontrar alguém para se apaixonar, confiar e dividir os 

momentos. 

Lorelai tem uma vida tranquila, financeiramente falando, mas não consegue se 

estabelecer com seus namorados durante praticamente toda a série. Assim, Gilmore Girls pode 

chamar atenção para as mulheres que, por mais que tenham uma carreira consolidada, ainda 

lhes faltam “o amor”. Essa característica já foi encontrada, inclusive, em outros seriados. Ao 

analisar as séries policiais Julie Lescaut (1992-2014), Prime Suspect (1991-2003) e Silent 

Witness (1996-2004), a pesquisadora Ivia Alves (2015) percebeu que todas as protagonistas das 

produções tinham sucesso em suas carreiras, mas não tinham uma vida afetiva estável e 

duradoura. Apesar de Gilmore Girls não ser do gênero policial — a série se situa entre os 

gêneros comédia e drama —, a analogia é possível e interessante. 

 

Ao analisar as principais séries norte-americanas, durante toda a década de 

1990, esse novo formato, seja a mulher como a investigadora principal ou 

trabalhando como uma dupla, a maioria delas eram representações de 

mulheres que escolheram consolidar sua profissão, permanecendo solteiras ou 

divorciadas. O casamento continuava sendo um entrave, basta observar, para 

quem assiste Lei & Ordem: UVE (1999), a dificuldade dos roteiristas, nas 

últimas temporadas, de mudar o estado civil de Oliva Benson. (ALVES, 2015, 

p. 39 e 40). 
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Já com Rory Gilmore, o seriado representa meninas adolescentes que se preocupam 

mais com livros e estudos do que com festas ou em ser a garota mais popular da escola, mas 

também que gostam de romances e se sentem atraídas por garotos. 

Para Ellsworth (1997), a maior parte dos filmes e programas de TV populares oferecem 

uma gama estreita e enviesada de posições-sujeito, excluindo algumas perspectivas e 

experiências sociais e culturais e favorecendo preconceitos e desigualdades. 

 

Os modos de endereçamento dos filmes — isto é, quem filmes particulares 

pensam que você é ou quem eles querem que você seja — podem contribuir 

para relações desiguais de poder e para a formação inconsciente de 

subjetividades específicas. Há subjetividades específicas — homens e 

mulheres sexistas e machistas, racistas de qualquer cor, pessoas ricas e 

poderosas voltadas à exploração dos outros, por exemplo — e dinâmicas de 

poder que alguns estudiosos do cinema não querem ver “formados” ou 

recompensados pelas narrativas e pelos sistemas de imagem dos filmes 

(ELLSWORTH, 1997, p. 26).  

 

Embora Gilmore Girls apresente mulheres independentes, de diferentes idades, que se 

responsabilizam pelos seus atos, são fortes e buscam mais do que encontrar um homem para si 

mesmas, evidenciando personagens que ainda hoje são incomuns na televisão — a mecânica 

Cigana, que é a responsável por reparar os carros de todos em Stars Hollow, a adolescente Paris, 

que de tão determinada acaba passando a imagem de durona, mas só quer realizar os seus sonhos 

e metas, a cozinheira Sookie, que não se importa em ser gorda, entre outros — a série perpetua, 

em alguns momentos, padrões e preconceitos. 

O único personagem negro no seriado é Michel, atendente do Independence Inn, hotel 

em que Lorelai trabalha. Nenhuma das mulheres apresentadas na série é negra, todas têm a pele 

e os olhos claros e aparentemente todas integram a classe média americana. Lorelai, por 

exemplo, tem casa e carro próprios, um único emprego fixo, sustenta uma adolescente sozinha 

(pelo menos até ela começar a estudar em uma escola particular, único momento em que a 

personagem reclama da falta de dinheiro) e está sempre comendo em restaurantes ou pedindo 

que entreguem comidas em sua casa, já que nem ela e nem a filha estão habituadas a cozinhar. 

Em Gilmore Girls também não há relacionamentos homo-afetivos, embora haja 

sugestão de que Michel e o personagem Taylor sejam gays. A cidade em que os personagens 

principais vivem, Stars Hollow, representa o ideal americano: um lugar limpo, tranquilo, sem 

nenhum índice de violência. As únicas confusões que acontecem na cidade envolvem brigas 

pessoais entre os personagens, criadas, aparentemente, apenas para divertir o espectador. 



50 
 

A série, embora apresente discussões, vez ou outra, sobre o papel da mulher e critique 

a submissão delas aos homens, perpetua ainda certos preconceitos e machismos, como a 

mudança do comportamento de Rory para agradar ao namorado Dean, por exemplo, e também 

a ideia de que as mulheres podem ser o que elas quiserem, desde que se vistam de determinada 

maneira e não sejam “vadias” (não beijem seus namorados na escola e não transem com mais 

de um cara por ano, por exemplo). 

Diante desta análise podemos dizer que o público ideal de Gilmore Girls são pessoas 

do sexo feminino e que se identificam como tal, heterossexuais, jovens, adolescentes e adultas 

que têm interesse em cultura pop ou simpatizam com ela e que se identificam como feministas, 

mas talvez não sejam militantes da causa. Essas meninas e mulheres seriam brancas, de classe 

média e que podem se espelhar em Rory ou em Lorelai em suas vidas, o que podemos considerar 

um luxo, já que não é toda mãe solteira que consegue criar os filhos tão bem como Lorelai fez, 

e não é toda adolescente que consegue ser brilhante em sua vida acadêmica e ir para a faculdade, 

já que não têm acesso à educação de qualidade e nem os recursos financeiros necessários.  

 

3.2 AS LORELAIS E OS HOMENS 

 

Como afirmamos anteriormente, Lorelai Gilmore quer um homem companheiro que 

seja seu braço direito, amigo e amante. Durante todas as sete temporadas de Gilmore Girls o 

espectador vê a personagem seguir em busca desse propósito, mesmo que sua vida não gire em 

torno dele e que ela não dependa da sua realização para ser feliz. 

Logo na primeira temporada Lorelai conhece o novo professor de história de Rory, 

Max Medina, que ensina na escola Chilton. A moça se interessa pelo personagem e, mesmo 

com medo de se envolver com o professor da filha e acabar prejudicando-a de alguma maneira, 

acaba se entregando ao que sente após Rory lhe dar permissão para isso. No entanto, confusa 

com a aproximação entre a filha e o professor e temendo machucar a menina caso ela se apegue 

demais ao rapaz e o relacionamento não dê certo, Lorelai termina o namoro. 

O término não dura muito e logo ela se vê não só de volta para Max, como também 

noiva dele, o que mais uma vez a deixa confusa sobre ter um homem dentro da casa em que 

costumava coexistir apenas ela e a filha. É estranho para a personagem também ter que dar a 

chave da sua residência para o noivo, já que ele precisava levar as coisas dele para lá antes de 

se casarem, mas a gota d’água para Lorelai é quando o rapaz fica incomodado com o fato de 

Rory e Dean estarem no jardim, após as 23h, completamente sozinhos. 
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A cena foi ao ar no episódio três da 2ª temporada. Max vai até Lorelai e pergunta se 

ela não impõe um limite de tempo para os namorados e ela brinca, dizendo que o limite é quando 

eles se cansam de dizer um para o outro quem é o mais bonito. Seu noivo então argumenta que 

já que irá morar naquela casa em breve, precisa saber o que fazer caso pegue Rory aos beijos 

com Dean no escuro ou no sofá. A mãe então responde: “Max, eles são adolescentes. Podem se 

beijar um pouco”. Max continua: “O que faço se Rory chegar bêbada em casa?”. Lorelai diz: 

“Nada. Você não faria nada, eu cuidaria disso”. O personagem fica chateado, afirmando que 

não tem papel nenhum na vida da Rory e ela concorda, afirmando que ele não precisa ter um 

papel já que Rory pode ser considerada uma adulta. 

A cena evidencia que Lorelai não está disposta a ceder o seu papel de mãe para um 

homem, nem quer que Rory veja, obrigatoriamente, a figura de pai na pessoa com quem ela vai 

casar. Como a personagem explica, Max vai ser o companheiro dela e não precisa se envolver 

na vida de Rory, já que essa é a sua função como mãe. Vemos então que Lorelai se acostumou 

a criar a filha sozinha e não precisa de ninguém para ajudá-la nisso, até porque Christopher, o 

pai da menina, raramente esteve presente durante a sua formação e não é agora, que Rory já é 

crescida, que ela vai precisar de uma figura masculina para criá-la. 

Após perceber que Lorelai não irá lhe dar o espaço que acha que merece, Max pergunta 

se ela quer continuar com o casamento. O episódio termina com a personagem acordando a 

filha de madrugada, chamando-a para uma viagem não programada onde as duas vão poder 

conhecer novos lugares e viver aventuras juntas. O episódio então termina, deixando o 

espectador na dúvida sobre se ocorrerá, ou não, o casamento entre Lorelai e Max Medina. 

O suspense apresentado no final do episódio é uma característica bastante comum em 

produções seriadas televisivas, como vimos no capítulo 1 desta monografia: para manter a 

audiência de suas séries, os produtores e roteiristas costumam utilizar recursos, como o 

suspense no final de cada capítulo ou bloco, com o objetivo de instigar a curiosidade do 

telespectador, que na próxima exibição estará fielmente assistindo ao programa. Neste caso, o 

espectador que assistiu ao próximo episódio descobriu que o casamento foi cancelado por 

Lorelai e o personagem Max Medina não volta a aparecer na série40. 

No decorrer das sete temporadas de Gilmore Girls, Lorelai se envolve com quatro 

homens: o já citado Max, Jason, Christopher (pai de Rory) e Luke. Para fins acadêmicos e para 

nos mantermos no foco do trabalho, convém citar aqui o relacionamento amoroso entre Lorelai 

e Luke, apresentado como o mais saudável e duradouro que a personagem já teve. 

                                                           
40 Max Medina reaparece em Gilmore Girls: Um Ano Para Recordar. 



52 
 

Luke é dono de um dos restaurantes de Stars Hollow, estabelecimento onde Lorelai e 

Rory realizam suas principais refeições. O personagem está presente em praticamente todos os 

episódios da série, o que mostra a sua importância para a trama. A química entre os personagens 

é apresentada desde o começo do seriado através de olhares, risos e situações de 

companheirismo. No entanto, Luke é caracterizado como grosso, de coração duro, pessoa que 

não demonstra facilmente os seus sentimentos e completamente antiquado. 

No episódio cinco da 3ª temporada, Luke vê uma mulher amamentando o filho em seu 

restaurante e fica revoltado com a cena, ameaçando expulsá-la do lugar. Afirmando que o ato 

não é higiênico e que há pessoas almoçando no local, Luke questiona a Lorelai desde quando 

amamentar o filho em público se tornou aceitável, já que antigamente as mulheres não faziam 

isso pois é indecente e o seu restaurante não é um local de strip-tease. Seu comentário arrancou 

um olhar de desaprovação de Rory, que fez piada da reação de Luke junto com a mãe. 

O comportamento de mãe e filha na cena citada evidencia que, na verdade, a série 

estava fazendo uma crítica ao pensamento machista e antiquado que defende que as mulheres 

não devem amamentar em público. Apresentar a cena se fez necessário no presente trabalho 

pois, como informamos anteriormente, é com Luke que Lorelai tem o relacionamento amoroso 

mais estável e saudável. Ou seja, a mulher independente e corajosa se apaixonou justamente 

pelo homem grosso, durão e machista da cidade. Seria mais um caso de “os opostos se atraem” 

ou estaria a série querendo dizer às suas espectadoras que é possível mudar um homem? 

De qualquer maneira, cenas evidenciando o comportamento machista de Luke não são 

constantes no seriado, que foca mais em suas confusões com o personagem Taylor, uma espécie 

de prefeito da cidade, em seus momentos de redenção (Luke é uma boa pessoa, apesar de tudo) 

e em seus sentimentos não confessados por Lorelai. 

A personagem Rory, por sua vez, é apresentada como uma menina inteligente, esperta 

e muito esforçada. A mãe a criou para que fosse livre, ser e fazer o que quiser, desde que isso 

não machuque ninguém. Rory não está preocupada em encontrar um namorado, nem em 

agradar qualquer pessoa que não seja a sua mãe ou alguém que possa facilitar a sua entrada na 

universidade. Desde o episódio piloto, não vemos a menina de 16 anos paquerar, nem mesmo 

falar de garotos, até que ela conhece Dean, estudante novo da escola pública de Stars Hollow. 

Durante a série, Rory se envolve com três garotos: Dean, Jess e Logan. Nós vamos 

apresentar abaixo algumas cenas que julgamos importante para o trabalho que aconteceram 

entre Rory e Dean. 

O romance dos dois começa de maneira inocente, repentina e clichê. Rory deixa cair 

os seus livros e Dean a ajuda a pegá-los. Eles conversam por alguns minutos e, de repente, a 
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menina que tinha acabado de ser aceita na escola que a prepararia para uma possível vaga em 

Havard, quer desistir de tudo para não ficar longe de Dean. Eles ainda não eram namorados, 

mas apaixonada, Rory não quer mais ir para Chilton e briga com a mãe por isso. 

Lorelai, por sua vez, avisa a filha que desistir de Chilton não é uma opção e explica 

que por mais que alguns garotos sejam legais ela não pode largar tudo por eles: “Querida, os 

rapazes sempre vão existir. A escola, não. É mais importante. Tem que ser mais importante”, 

ela diz. No final do episódio, a menina volta atrás ao descobrir que a mãe havia pedido dinheiro 

emprestado aos seus avós, com quem não se dá bem, para que ela pudesse estudar numa escola 

melhor. 

Entretanto, durante o relacionamento entre Rory e Dean, que dura as duas primeiras 

temporadas inteiras e alguns episódios da terceira, podemos assistir momentos em que Rory 

aparentemente passa a ser uma menina insegura e determinada a agradar o namorado, mesmo 

que isso signifique mudar um pouco a ela mesma. Como exemplo temos o episódio sete da 1ª 

temporada, quando Lorelai convida Dean para assistir filme em sua casa, pegando Rory de 

surpresa já que o combinado era que somente as duas participariam da sessão. 

Ao tentar se arrumar, a menina diz para a mãe: “Deveria ser apenas uma noite comum. 

Ver um filme, comer porcaria, dormir enjoada. Fim de papo. Agora, tenho que ficar bonita e 

feminina, o que é impossível porque sou grossa e não tenho roupa”. A fala indica que a garota 

acredita que para estar apresentável ao namorado ela precisa ser delicada e mudar o seu jeito de 

ser. Lorelai tenta ajudar a filha afirmando que não há necessidade de nada disso, já que ela irá 

deixá-lo impressionado com o seu cérebro e seus olhos azuis. 

No mesmo episódio, Dean comenta que Rory come muito e ela, orgulhosa, concorda, 

para em seguida lamentar. “É ruim, não é?”, ela pergunta e ele responde: “Não. A maioria das 

garotas não come. É bom que você coma”, fala que ganha o apoio de Lorelai. No entanto, temos 

evidenciado uma Rory mais uma vez insegura e levanta a seguinte questão: será que se Dean 

não concordasse com a quantidade de comida ingerida pela menina, ela mudaria os seus hábitos 

alimentares para agradá-lo? 

Dean é um rapaz tradicional: acha legal uma mulher depender do marido, cozinhar 

para ele e estar sempre disponível. É por isso que no episódio 14 da 1ª temporada que ele e 

Rory discutem sobre a série de comédia The Donna Reed Show41, que apresenta, de acordo com 

Lorelai, o ícone da mãe dos anos 50 com a família perfeita. Ao assistirem o seriado, mãe e filha 

                                                           
41 The Donna Reed Show é uma comédia estadunidense que apresenta a personagem de classe média Donna Stone 

(Donna Reed), dona de casa esposa do pediatra Alex Stone (Carl Betz) e seus filhos adolescentes. Foi ao ar em 

1958. 
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fazem piadas, criticando a maneira em que a mulher é representada nos seus episódios. Dean 

então rebate: “Ela parece bem feliz”. Mãe e filha criticam a fala do rapaz: “Ela toma remédio. 

E segue um roteiro escrito por um homem”, dizem. Dean tenta continuar a defender o seu ponto 

de vista, mas é desencorajado por elas. 

Mais tarde, Rory e Dean têm mais uma discussão sobre o assunto. O garoto conta a 

Rory que nas quintas ele tem que chegar 1h antes ao trabalho, no supermercado, pois há “muitas 

esposas oprimidas comprando o jantar dos maridos”. Rory reclama com Dean por causa da sua 

fala e ele se defende dizendo que foi apenas uma piada e que ela está muito sensível desde 

quando assistiram ao The Donna Reed Show. E então eles voltam a brigar por causa da série: 

 

Dean: A ideia de ter uma esposa cozinhando para seu marido e sua família é 

legal. Porque não seria? 

Rory: Não é isso. É o fato de precisar ter o jantar na mesa assim que o marido 

chega em casa e ter que estar arrumada para fazer as tarefas do lar e todo o 

conceito de que sua única intenção na vida é servir alguém. 

(...) 

Dean: Você pensa assim porque sua mãe pensa assim. 

Rory: Quer dizer que não tenho opinião própria? 

Dean: Não disse isso. 

Rory: Se não tenho opinião própria, então eu sou bem o tipo que você gosta. 

Dean: Rory, minha mãe fez jantar para o meu pai todos os dias até começar a 

trabalhar. Hoje ela ainda faz nos fins de semana. O que isso diz sobre ela? 

Rory: Diz que ela tem uma escolha e Donna Reed não. 

Dean: Você se dá conta de que Donna Reed é ficção? 

Rory: Claro, mas ela representava milhões de mulheres que eram reais e 

tinham que se vestir e agir assim... (Gilmore Girls, temporada 1, episódio14). 

 

Dean interrompe Rory, seguindo para o trabalho irritado com a namorada. Seu poder 

sobre Rory é evidenciado mais uma vez no final do capítulo, quando a menina, na intenção de 

agradá-lo e evitar brigas, se veste como Donna Reed e faz o jantar para ele, exercendo o papel 

que ela tanto criticou. 

Além de ter uma visão ultrapassada do papel da mulher, Dean protagoniza cenas de 

ciúmes com Rory e se irrita até mesmo quando ela decide estudar ou fazer trabalho voluntário 

(que a ajudaria a entrar em Havard) ao invés de sair com ele, o que caracteriza um 

relacionamento abusivo. Em diversos episódios vemos o garoto gritando com a namorada e, 

quando não, tentando monopolizá-la, chegando a ligar para a sua casa 14 vezes seguidas 

querendo saber o que ela estava fazendo e se havia chegado da escola antes do horário previsto. 
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No final da 4ª temporada, Rory e Dean (que havia se casado recentemente) voltam a 

se envolver após anos separados42 e é nesse momento que a jovem perde a virgindade com ele. 

Lorelai, ao descobrir o que havia acontecido, repreende a filha, afirmando que ela não deveria 

ter feito sexo com um homem casado. Na tentativa de se defender, Rory explica à mãe que 

Dean a ama e foi muito carinhoso com ela, o que a faz uma mulher sortuda. 

Não satisfeita, Lorelai insiste que se envolver com um homem casado não é legal e, já 

irritada com a mãe, Rory afirma que a esposa de Dean não faz bem para ele, já que deixou ele 

largar a escola para trabalhar e não o faz feliz. Lorelai então pede: “não seja uma dessas garotas 

que culpam a esposa por forçarem o marido a trair”. A discussão entre mãe e filha leva a uma 

separação entre elas, que dura até o segundo episódio da 5ª temporada, quando Rory percebe 

que a mãe esteve certa o tempo todo. 

E é em Lorelai que ela encontra conforto, já que Dean, após a esposa descobrir que ele 

o traiu e o expulsar de casa, não quer conversar com a amante e a culpa por ter estragado o seu 

casamento. Além dele, a mãe da ex-esposa do rapaz e ela mesma culpam Rory pelo que 

aconteceu e a hostilizam em público. 

Vemos nessas cenas uma crítica à uma prática muito comum na nossa sociedade: a 

vitimização do homem que trai, vendo-o como a “carne fraca”, aquele que não pôde resistir ao 

charme da mulher, que por sua vez é a culpada de todo o estrago feito, a que o seduziu e o fez 

sair do “caminho correto” que seria o casamento monogâmico.  

 

3.2.1 Com quem será que ela vai se casar? 

 

Em histórias fictícias, que podem ser romances ou não, é comum o envolvimento dos 

fãs em torno de um ou vários casais. Eles são chamados de Shippers. A palavra deriva de 

relationship, que significa relacionamento em inglês, e começou a ser usada ainda nos anos 

1990, com os fãs da série Arquivo X43, que torciam pelo relacionamento amoroso entre os 

personagens Dana Scully e Fox Mulder. Além de acompanhar a história em si, com seus dramas 

e suspenses, os shippers muitas vezes dedicam tempo para admirar seus casais preferidos, os 

ships, escrevendo fanfics sobre eles; criando fanvideos com seus melhores momentos juntos, 

geralmente acompanhados de músicas românticas ou daquelas cujas letras fazem sentido para 

a história do casal; fanarts, que podem ser montagens, pinturas ou desenhos; e também sites. 

                                                           
42 Rory termina com Dean na 3ª temporada da série, quando descobre que está apaixonada por outro rapaz. 
43 Série de ficção científica norte-americana. Foi produzida e exibida de 1993 a 2002 pela emissora FOX. 
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Gilmore Girls também conta com os fãs shippers, que se dividem em vários Teams, 

grupos de pessoas que possuem o mesmo desejo para o andamento da série, envolvendo as 

personagens Rory e Lorelai. 

Como afirmamos anteriormente, Rory namora, durante as sete temporadas originais 

da série, com três rapazes, Dean, Jess e Logan, então podemos encontrar no fandom de Gilmore 

Girls os teams Dean, Jess e Logan44. Não é incomum, ao entrar em comunidades online onde 

os fãs discutem sobre a série, por exemplo, a criação de debates e enquetes onde as pessoas 

expõem porque um rapaz é melhor que o outro para a menina. 

E com a volta do seriado para a Netflix, o debate ficou ainda mais em evidência. Afinal, 

anos se passaram após o último episódio. Com quem a jovem estaria namorando? Sobre o 

assunto, a criadora da série Amy Sherman-Palladino afirmou para a revista Time45 que a série 

nunca foi sobre os namorados de Rory e que as pessoas deveriam focar em outros pontos da 

vida da menina: “A série sempre foi sobre uma garota inteligente e ambiciosa e sua família, não 

sobre as perspectivas da vida amorosa de Rory”. Além disso, Sherman-Palladino afirmou que 

com quem Rory namorou aos 16 anos é um evento minúsculo da vida da personagem, que não 

passou a vida preocupada com quem ela iria ficar. “Não vejo as pessoas discutindo: ‘Para qual 

jornal Rory está trabalhando?’, ‘Ela já ganhou um Pulitzer?’. É apenas sobre Dean e Jess”, 

afirma. 

E é verdade. Por mais que vejamos Rory tendo problemas com sua identidade quando 

está com Dean e se envolvendo em problemas na companhia de Jess e Logan, por exemplo, 

tudo o que a jovem mais deseja é se formar como Jornalista e ser uma excelente profissional. 

Os meninos são só uma parte dos capítulos de sua vida. 

Os fãs da série também formam teams para os namorados de Lorelai Gilmore. “Seria 

melhor ela ficar com Christopher ou com Luke?”, eles perguntam. Mas assim como Rory, 

Lorelai, que nunca negou querer estar num relacionamento saudável, tem outras preocupações 

e objetivos. 

 

3.3 MACHISMO NOS DETALHES 

 

Machismo é a crença de que o gênero masculino é superior ao gênero feminino e 

quaisquer outros. A pessoa machista supervaloriza as características físicas e culturais que são 

                                                           
44 Também existem os fãs que se consideram Team Paris, ou seja, defendem a amizade entre Rory e a personagem 

Paris e alguns até mesmo que elas se envolvam amorosamente, o que nunca aconteceu no seriado. 
45 Disponível em: <http://time.com/4553710/gilmore-girls-rory-boyfriends/>. Acesso em: 03 jan. 2018. 

http://time.com/4553710/gilmore-girls-rory-boyfriends/
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associadas ao sexo masculino, dando-lhes o poder e a liberdade que são negados às mulheres, 

por exemplo. 

Quando falamos em machismo, geralmente pensamos nas desigualdades existentes 

entre homens e mulheres, financeira ou culturalmente falando. Lembramos também de 

violência sexual, doméstica e na submissão das mulheres aos homens. Mas existem tipos de 

machismos mascarados que podem passar despercebidos no cotidiano. Estes foram elencados46 

pelo coletivo Think Olga e serão retratados agora, para analisarmos o seriado Gilmore Girls. 

De acordo com o coletivo, a palavra Manterrupting, em tradução livre, significa 

“homens que interrompem”, já que man é homem, em português, e interrupting é interrupção. 

O manterrupting acontece quando um homem não deixa que uma mulher conclua uma fala, 

geralmente em reuniões ou apresentações em geral, a interrompendo sempre que consegue, 

tomando o seu lugar de fala. 

Já quando um homem se apropria da ideia exposta por uma mulher, e leva os créditos 

por ela, acontece o Bropriating, palavra criada a partir da junção dos termos bro, que é a redução 

da palavra brother, irmão em inglês, e appropriating, que significa apropriação. Para o Think 

Olga, esse comportamento ajuda a explicar porque existem poucas mulheres assumindo cargos 

de lideranças em empresas, já que além das desvantagens mercadológicas e o preconceito de 

gênero, elas acabam servindo de plataforma para o crescimento de colegas homens, já que são 

menos ouvidas e levadas a sério. 

O Mansplaining, por sua vez, junção das palavras inglesas man (homem) e explaining 

(explicar), acontece quando um homem explica uma coisa óbvia para uma mulher, algo que já 

é do conhecimento dela, como se ela não fosse capaz de compreender, e também quando um 

homem explica como uma mulher está errada sobre um determinado assunto, mesmo ela 

estando certa. De acordo com o Think Olga, o mansplaining desmerece o conhecimento da 

mulher e tira dela a confiança, autoridade e o respeito sobre o que diz. 

O machismo também pode ser responsável pela violência psicológica sofrida por uma 

mulher. O termo Gaslighting se refere à violência emocional por meio de manipulação 

psicológica, que tem como objetivo fazer a mulher duvidar do seu senso de sanidade, das suas 

memórias, percepção e raciocínio. O gaslighting também faz com que todos ao redor da mulher 

acreditem que ela enlouqueceu ou que é incapaz. A palavra surgiu por causa do filme Gaslight, 

lançado em 1944, que conta a história de um homem que, ao descobrir que poderia tomar a 

                                                           
46 Os termos Manterrupting, Bropriating, Mansplaining e Gaslighting não possuem tradução oficial para o 

português. 
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fortuna da esposa se ela fosse internada como doente mental, começa a tentar convencê-la de 

que ela enlouqueceu. 

Em Gilmore Girls, não vemos muitos exemplos das práticas citadas acima. Ao 

assistirmos as sete temporadas originais da série encontramos apenas uma cena que pode ser 

caracterizada como Mansplaining, que acontece na 1ª temporada. A personagem Lorelai está 

tentando resolver uma situação no computador do hotel onde trabalha, mas a tela aparece 

travada para ela. A mulher então pede ajuda ao personagem Michel, do qual é chefe.  

Seu colega de trabalho e dono de um eterno mal humor e sarcasmo lhe diz que ela 

precisa dar um duplo clique na página virtual para que ela funcione. Lorelai explica a ele que 

já fez isso inúmeras vezes e de nada adiantou. Michel então lhe pergunta se ela sabe que duplo 

clique significa clicar duas vezes no mesmo lugar, ao que Lorelai afirma que sim, sabe muito 

bem o que é um duplo clique. Por fim, é Michel quem acaba travando (ainda mais) o 

computador e atrasando o trabalho de sua chefe. 

Podemos afirmar que na cena citada acima ocorreu uma o Mansplaining pois temos 

um homem tentando explicar uma coisa óbvia a uma mulher. No entanto, se faz necessário 

ressaltar que a cena tem caráter crítico e, naquela altura, o personagem Michel já era conhecido 

pelo espectador como mal-humorado e esnobe, então tentar ser superior a alguém seria um 

comportamento considerado “normal” para ele, não importando se a pessoa a qual ele tenta se 

sobressair seja mulher ou homem. O seriado apresenta o comportamento, o critica e, no fim, o 

ridiculariza (Michel piorou a situação do computador). 

Também encontramos um exemplo de Gaslighting em Gilmore Girls: a já citada cena 

que acontece no episódio 14 da 1ª temporada entre os personagens Rory e Dean, ao assistirem 

ao The Donna Reed Show. Percebemos no diálogo a prática do Gaslighting pois ao dizer que 

Rory imita o pensamento da mãe, Dean afirma que a jovem não pensa por ela mesma, apenas 

repete o que já foi dito antes, como se fosse incapaz de ter opinião e raciocínios próprios. 

Outra prática, esta muito mais comum em Gilmore Girls do que o Mansplaining e o 

Gaslighting, é o Slut-shaming, (do inglês, slut, gíria para se referir a mulher promíscua, vadia, 

e shaming, ação de envergonhar), que pode ser definida como a prática de envergonhar/ofender 

meninas e mulheres por suas práticas sexuais, vestimentas e comportamentos. 

Uma das cenas que reflete a prática está presente no episódio 16 da 1ª temporada, no 

qual a personagem Paris é impedida de pegar um livro em seu armário da escola porque tem 

um casal se beijando em frente a ele, o que não permite que ela abra a porta. A personagem 

chama a menina de vagabunda ao contar o que estava acontecendo para Rory, mas em nenhum 
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momento ela xinga o rapaz (que era o seu interesse amoroso). Ou seja, era a mulher quem 

merecia ser julgada e culpada, não cabendo nenhum xingamento ao homem. 

Outra cena que merece destaque acontece mais tarde, já na 6ª temporada, quando Rory 

conta para a sua melhor amiga, Lane, que transou com o personagem Logan, rapaz que ela 

conheceu na faculdade e passou a namorar. Lane comenta com a amiga que ela transou com 

dois caras em 1 ano, Dean e Logan, e então Rory afirma se sentir uma vadia por isso. 

Diferentemente da cena que citamos entre os personagens Lorelai e Michel, não 

percebemos nenhum comportamento irônico quando as mulheres de Gilmore Girls praticam o 

Slut-shaming. Muito pelo contrário. Elas parecem seguras e firmes em suas opiniões quando 

chamam outra mulher de vadia, pelo menos nas cenas que exemplificamos no presente trabalho. 

Concluímos então que por mais que sejam mulheres que se consideram feministas 

(algumas delas se identificam como tal em determinados episódios) e critiquem constantemente 

a ideia de que as mulheres devem seguir determinados papéis, elas acabam por perpetuar um 

comportamento machista. Mas apesar disso, a série Gilmore Girls é aprovada com louvor no 

Teste de Bechdel-Wallace. 

Criado por Liz Wallace para identificar o sexismo na divisão de papéis em filmes, 

séries de TV, quadrinhos ou peças teatrais, o Teste de Bechdel-Wallace avalia as produções a 

partir de três perguntas simples: 

a) Existem duas ou mais mulheres com nomes? 

b) Tais mulheres conversam entre si? 

c) Elas conversam entre si sobre algo que não sejam homens? 

O teste foi inspirado na história em quadrinhos Dykes to Watch Out For (1987), da 

cartunista norte-americana Alison Bechdel, e ao analisarmos Gilmore Girls de acordo com as 

suas premissas, percebemos que o que mais encontramos na série são mulheres com nomes (e 

sobrenomes) que conversam entre si sobre os mais variados assuntos, prevalecendo as suas 

ambições para o futuro. 

 

3.4 ESTEREÓTIPO 

 

Já vimos os modos de endereçamento de Gilmore Girls e também a relação entre as 

protagonistas do seriado, Lorelai e Rory Gilmore, e os homens, onde encontramos momentos 

de empoderamento feminino e críticas aos papéis impostos às mulheres, mas também de 
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submissão a eles e contradição. Vamos tratar agora dos estereótipos apresentados no seriado. 

Gilmore Girls corrobora com estereótipos de gênero? 

Estereótipo é um conjunto de pressupostos, ideias pré-concebidas que formamos sobre 

como um grupo social, ou as pessoas que o compõem, deve parecer, ser e se comportar. Essas 

características que esperamos encontrar não têm fundamentação teórica e são frutos de nossa 

cultura e dos meios onde vivemos. 

Os estereótipos quase sempre carregam aspectos negativos, favorecendo preconceitos 

que limitam os direitos e os comportamentos daqueles que são suas vítimas. 

 

No plano etimológico, o termo ‘estereótipo’ é formado por duas palavras 

gregas, stereos, que significa rígido, e tupus, que significa traço. No plano 

histórico, a psiquiatria do século XIX utilizava a palavra ‘estereotipia’ para se 

referir à repetição mecânica e frequente de um mesmo gesto, postura ou fala 

em pacientes que sofriam de dementia praecox, embora considerações 

históricas sugiram explicitamente que a palavra ‘estereótipo’ origina-se do 

jargão tipográfico, referindo-se a um molde metálico utilizado nas oficinas 

tipográficas, que se destacava pela possibilidade de produzir uma mesma 

impressão milhares de vezes, sem precisar ser substituído, surgindo daí, por 

analogia, o adjetivo estereótipo, indicando algo que poderia ser repetido 

mecanicamente. Por essa via, o termo chegou às ciências sociais e tem sido 

utilizado para fazer referência à imagem por demais generalizada que se 

possui de um grupo ou dos indivíduos que pertencem a um grupo. (PEREIRA, 

2002, p.43) 

 

Existem alguns tipos de estereótipo. De beleza, social, cultural, étnico e de gênero. 

Quando falamos neste último, nos referimos ao conjunto de comportamentos e características 

que se espera encontrar especificamente em mulheres ou em homens. Por exemplo, a cor rosa 

é historicamente destinada para as meninas, já os meninos devem gostar da cor azul. Mulheres 

devem ser mães, sensíveis, frágeis, fiéis e femininas. Homens têm a “carne fraca”, mas são 

racionais, fortes e historicamente superiores a elas. 

Basta uma rápida busca no site de pesquisas Google, por exemplo, utilizando a palavra 

“mulher” no campo de imagens do portal, para encontrarmos uma seleção de fotos que 

evidenciam alguns dos estereótipos que estão diretamente ligados ao estereótipo de beleza 

ligado às pessoas do sexo feminino. Elas são, em sua maioria, brancas (na seleção de imagens 

aparecem, apenas, duas mulheres negras), magras, têm o cabelo liso e são sensuais. 
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Figura 8 - Resultado de busca no Google com o termo "mulher". Pesquisa feita em 10 jan. 2018. 

 

Além das características consideradas apropriadas para as mulheres citadas acima, 

temos também a imagem feminina julgada a partir da sua função de mãe e dona de casa. Em 

outras palavras, as mulheres são vistas como responsáveis por cuidar dos filhos, do marido e 

também por manter a casa em ordem. 

Gilmore Girls pode ser facilmente considerada uma série que vai contra os estereótipos 

de gênero ou que, ao menos, coloca-os em discussão e torna-os visíveis de modo crítico, já que 

temos em Lorelai a mãe, responsável por cuidar da filha e da casa, mas que vai além disso: ela 

é empreendedora, independente, forte, corajosa e se recusa a cozinhar, comprando na maioria 

das vezes comida pronta ou se alimentando em restaurantes. Também não temos muitas cenas 

de Lorelai limpando a casa ou lavando as roupas. Em algumas cenas vemos, inclusive, a 

personagem informando à filha que estava até sem calcinhas para usar, pois fazia tempo que 

não ia à lavanderia. Lorelai é a sua própria heroína, salva a si mesma de um casamento forçado 

quando engravida precocemente e torna-se, então, responsável pelo seu próprio futuro. 

Rory também escapa dos estereótipos de gênero. Apesar de suas características físicas 

(pele e olhos claros, cabelo liso e corpo esguio) perpetuarem estereótipos de beleza, a menina 

é independente, não pensa em se casar, se define como grossa (apesar de ser simpática e educada 

com a grande maioria das pessoas), gosta de ir ao shopping, mas não faz isso com frequência, 

não liga para maquiagem e tem como inspiração de vida e profissional duas mulheres: sua mãe 

e a jornalista Christiane Amanpour. 

Além das personagens principais, temos outros exemplos de mulheres que não são 

estereotipadas. Paris, por exemplo, é uma jovem perfeccionista e durona que defende suas ideias 

e sonhos firmemente, sem se importar muito com o que dizem sobre ela. Apesar de ter 
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namorados durante o seriado, assim como acontece com Lorelai e Rory, os homens nunca são 

o centro de sua vida. Também não vemos, com frequência, a personagem se preocupando com 

roupas, maquiagem ou sua aparência. Temos também Sookie, a única mulher gorda de Gilmore 

Girls. Ela em nenhum momento se preocupa com o seu peso ou com o tamanho de suas roupas. 

Podemos dizer que as únicas mulheres apresentadas em Gilmore Girls que foram 

criadas por meio de estereótipos são Emily Gilmore, mãe de Lorelai, e a Sra. Kim, mãe de Lane, 

melhor amiga de Rory. Elas representam na série a geração de mulheres que foram criadas com 

o intuito de serem donas de casa e agradar aos seus maridos, não tendo liberdade para fazer 

nada que uma mulher considerada ideal, ligada à uma família tradicional, não faria, como beber 

em bares (Emily bebe em um bar ao lado da filha, Lorelai, na 3ª temporada da série, e deixa 

claro que aquele lugar não é para mulheres como ela) ou aceitar que sua única filha mulher está 

dividindo uma casa com dois amigos homens (a sra. Kim, ao descobrir que Lane está morando 

com dois homens — após expulsá-la de casa por estar tocando bateria numa banda de rock —, 

acredita que a filha está perdida e fica perplexa e assustada. Só aceita a situação após Lorelai a 

aconselhar a ver os rapazes como mulheres). 

Entretanto, as personagens Emily e Kim estão presentes na série não porque são 

consideradas como o modelo ideal de mulher, mas sim para contrapor os seus comportamentos 

“ultrapassados” com os das demais personagens. Em praticamente todas as cenas que envolvem 

uma ou outra personagem repreendendo suas filhas por seus “comportamentos inapropriados”, 

somos levados, pelo próprio diálogo apresentado, a ficar do lado das suas crias. É assim também 

que Gilmore Girls critica o estereótipo de gênero que está diretamente ligado às mulheres e 

ajuda o espectador a enxergar os limites impostos a elas. 

 

3.5 GILMORE GIRLS: UM ANO PARA RECORDAR 

 

Gilmore Girls chegou ao fim na sua sétima temporada, em 2007, mas para a alegria do 

seu público, a série ganhou quatro novos episódios em 2016, exibidos exclusivamente pelo 

serviço de streaming Netflix. Os quatro capítulos inéditos têm 1h30 de duração cada e foram 

divididos de acordo com as estações do ano, inverno, primavera, verão e outono, assim podemos 

acompanhar as garotas Gilmore por mais um ano de suas vidas. 

A verdade sobre o revival, como o seriado Gilmore Girls: Um ano para recordar ficou 

conhecido, começa na sua última temporada tradicional. A criadora Amy Sherman-Palladino e 
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seu marido, Daniel Palladino (que trabalhava como produtor executivo da série) deixaram o 

seriado no início na sétima temporada por causa de problemas contratuais. 

O produtor-executivo David Rosenthal assumiu Gilmore Girls no seu último suspiro 

e conduziu as garotas Gilmore para o tão esperado desfecho, que acabou não agradando a 

muitos fãs, principalmente Amy Sherman-Palladino. Em diversas entrevistas, a criadora 

afirmou que não assistiu à sétima temporada, nem mesmo para criar o revival, pedindo auxílio 

aos amigos para que ela não passasse por cima de nenhum acontecimento importante. O final 

dado a Lorelai e Rory não era o que a criadora havia planejado. Na verdade, estava bem longe 

disso. 

Nesta temporada Rory se forma em Yale (ela desiste de ir a Havard, mesmo tendo sido 

aceita na universidade) e vai trabalhar na campanha de Barack Obama47. Lorelai e Luke 

terminam o namoro, o que permite que a mulher se case com Christopher, pai de Rory, para em 

seguida se arrepender e pedir o divórcio. A divertida Paris também se forma em Yale, mas 

depois consegue aprovação para cursar medicina em Havard, sua universidade dos sonhos. 

Lane, melhor amiga de Rory, no entanto, não teve tanta sorte. Ela se casa com o 

vocalista da sua banda e, ao ter sua primeira relação sexual — sua mãe, a Sra. Kim, ensinou-

lhe tanto sobre como uma mulher devia se comportar, que a garota achou melhor casar virgem 

— sente-se frustrada. Ela não só odiou a experiência como teve que carregar suas 

consequências: Lane engravidou de gêmeos e teve que sair da banda para poder cuidar das 

crianças, enquanto seu marido continuava nela. Final considerado injusto pelos fãs, mas que 

retrata bem o que acontece com as mulheres que engravidam: muitas são obrigadas (ou assim 

se sentem) a abandonar suas carreiras e sonhos para cuidar melhor das crias. 

Mas nada disso que aconteceu estava previsto nos planos de Amy Sherman-Palladino, 

então temos em Gilmore Girls: um ano para recordar a chance de conhecer o jeito “certo” do 

seriado chegar ao fim. 

Ao assistirmos o revival encontramos os mesmos personagens da série original, exceto 

Richard, avô de Rory, pois o ator que o interpretava, Edward Herrmann, faleceu em 2014, o 

que ocasionou a morte do personagem também. Aprendendo a viver sozinha, encontramos 

Emily Gilmore, perdida sem o marido, dormindo até tarde, desorientada e buscando uma 

maneira de seguir a vida. Mas aos poucos, Emily percebe que pode fazer tudo o que quiser: a 

ausência do marido fez com que ela, finalmente, se entendesse com sua empregada, Bertha, já 

                                                           
47 Em 2016 foi lançada uma cena especial da jovem Rory ao lado de Michelle Obama, esposa de Barack Obama, 

indicando-lhe livros e dando-lhe os presentes que sua mãe, Lorelai Gilmore, mandou para ela. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=BK89WpuU_K4>. Acesso em 13 jan. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=BK89WpuU_K4
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que a mulher era uma boa companhia para ela; comprasse uma casa e a colocasse em seu nome 

— o que lhe dá um enorme prazer, já que tudo era sempre no nome do marido — e arrumasse 

um emprego longe das regras e da boa moral que rondavam o seu círculo de convivência 

anterior. 

Lorelai e Luke continuam namorando e já moram juntos na residência da personagem, 

o que mostra uma mudança em Lorelai, que antes não conseguia ver nenhum homem dentro de 

sua casa por muito tempo. Rory mora entre Londres, Nova York e Stars Hollow. O primeiro 

episódio se inicia com ela chegando na cidade em que cresceu e abraçando a mãe, alegando que 

parecia que haviam se passado vários anos sem se verem. Então ela atualiza a matriarca sobre 

o que anda acontecendo em sua vida profissional e temos a impressão que a menina, hoje mulher 

de 32 anos, está com a vida bem encaminhada: ela acabou de publicar um artigo na revista The 

New Yorker e tem diversas empresas de olho nela, embora ainda não tenha conseguido publicar 

nada na revista GQ, o que almeja no momento. 

É somente no episódio 2 que o público conhece a verdade sobre a vida profissional e 

amorosa de Rory: a personagem está sem emprego fixo há anos e, no decorrer dos episódios, a 

vemos desesperada, se sentindo mal por sua situação e sem perspectiva. A menina prodígio, 

inteligente e esperta não tem casa fixa, trabalho e nem calcinhas, como ela mesma conta. Mas 

para além dos dramas de Rory, Gilmore Girls: Um ano para recordar apresenta alguns assuntos 

relacionados ao nosso trabalho. 

 

Figura 8 – Episódio 2,  Gilmore Girls: Um ano para recordar. Lorelai faz terapia. 

Lorelai, por exemplo, se questiona, após fazer terapia junto com a mãe: ela quer ser 

apenas a namorada de Luke, ou ela é uma mulher que quer se casar? Emily, até então com a 

mesma visão tradicional sobre relacionamentos amorosos que conhecemos na versão original 
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do seriado, diz para a filha que morar junto com alguém não significa que o relacionamento é 

permanente e que ela deveria se casar. 

A protagonista nunca escondeu que queria um relacionamento duradouro e saudável, 

e o tinha com Luke, mas após discutir com a mãe, percebe que aquilo já não bastava para ela, 

ao mesmo tempo em que tinha medo do namorado não querer se casar. Além disso, Lorelai 

Gilmore não quer ser como a mãe, então a ideia de aceitar um conselho da sua genitora a assusta 

e deixa as coisas mais complicadas. 

No último episódio do revival, Lorelai percebe que pode e deve tomar as rédeas da sua 

vida, como fizera antes, e decide pedir Luke em casamento ao invés de ficar esperando que ele 

perceba o seu desejo e tome uma providência. Considerando que Gilmore Girls é uma série 

com bastante protagonismo feminino, pode-se dizer que Lorelai pedir o namorado em 

casamento não é uma surpresa. O casal se casa poucos dias depois em uma cerimônia 

organizada pelos seus vizinhos no centro de Stars Hollow. 

E por falar em vida amorosa, convém citar neste trabalho que Rory Gilmore além de 

não estar bem profissionalmente, também não anda firme nos seus relacionamentos. A jovem 

tem um namorado, Paul, personagem novo que aparece somente no revival, do qual vive 

esquecendo da existência, precisando, inclusive, colocar seu celular para despertar toda vez que 

marcava algo com o rapaz — em diversos momentos Rory afirma que se esquece até mesmo 

de terminar com ele. Educado e bastante apaixonado, Paul nunca percebeu que era traído pela 

namorada, que passava dias em Londres com o ex, Logan (que estava noivo de uma moça da 

alta sociedade) e não com uma amiga como inventara. 

Percebemos que Gilmore Girls: Um ano para recordar dá a Rory o papel que costuma 

ser do homem, aquele que trai, que não dá atenção à companheira. E dá a ela também a chance 

de fazer “sexo casual” com um rapaz que conhece durante uma cobertura jornalística. 

Com 32 anos de idade, a personagem nunca havia traído um namorado e nem transado 

com alguém que mal conhecia e, por isso, julga a si mesma, se sentindo velha para ter esse tipo 

de experiência. Sua mãe, no entanto, ao tomar conhecimento do que a filha fizera, tenta acalmá-

la dizendo que apesar de ela nunca ter feito aquilo, não havia nada de errado naquele 

comportamento, e a aconselha, apenas, a terminar com Paul e Logan. Para Lorelai, Rory ser a 

amante de Logan era pior do que ter feito sexo com um estranho. 
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Figura 9 – Episódio 2, Gilmore Girls: Um ano para recordar. Rory Gilmore conversa com a mãe 

 

Quando a filha pergunta para a mãe o motivo de ela nunca ter feito sexo casual com 

ninguém, Lorelai explica que ela engravidou aos 16 anos de idade e, com isso, teve que pensar 

em outras coisas, como trabalho, e além disso tinha regras a seguir. Vemos então mais uma 

cena de Gilmore Girls que evidencia que a mulher, querendo ou não, acaba abrindo a mão de 

sua própria vida quando tem um bebê, o que muitas vezes não acontece com o pai da criança.  

No último episódio de Gilmore Girls: Um ano para recordar, vemos Rory encontrar 

seu pai, Christopher, para perguntar-lhe se ele acha que fez o certo ao deixar que a mãe cuidasse 

dela sozinha. O personagem então explica que Lorelai é uma mulher forte e decidida e que ele 

nunca se negou a ajudá-la, mas ela decidiu tudo sozinha e, mesmo que ela não o tenha impedido 

de se aproximar da filha, ele optou por manter a distância e acreditava que foi melhor daquele 

jeito. A jovem concorda com ele e, somente nos últimos instantes do revival o espectador 

entende o motivo daquele confronto: Rory conta para a mãe que está grávida e a série termina. 

Embora muitos espectadores já imaginassem que veríamos Rory grávida no revival, a 

maioria acreditava que quando isso acontecesse ela estaria casada com alguém (falamos sobre 

os teams anteriormente) e com a vida profissional bem encaminhada. Mas ela estava solteira 

— já que Paul percebeu que a namorada não tinha tempo para ele e havia colocado fim na 

relação, e ela tinha terminado o caso com Logan —, desempregada e extremamente frustrada.  

Como vimos no capítulo 1 deste trabalho, Umberto Eco (1989) afirma que as obras 

produzidas pelos meios de comunicação de massa fingem ser diferentes, mas transmitem, 

basicamente, o mesmo conteúdo. Não sabemos como Rory Gilmore vai levar a gravidez, se vai 
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casar com o pai da criança ou criá-la sozinha, nem mesmo temos como saber se ela terá o bebê 

— embora haja inúmeros boatos de que teremos mais uma temporada de Rory e Lorelai, nada 

foi confirmado ainda. Mas podemos imaginar que, caso tenhamos mais episódios de Gilmore 

Girls, veremos a história da mãe solteira sendo contada por outra personagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente monografia procurou entender como as mulheres do seriado estadunidense 

Gilmore Girls foram representadas durante as suas sete temporadas originais, que foram ao ar 

entre os anos 2000 e 2007, e também no seu revival, Gilmore Girls: Um ano para recordar, 

composto por quatro episódios inéditos disponibilizados em novembro de 2016 no serviço de 

streaming Netflix. Para alcançarmos o nosso objetivo, foi necessário, além de assistir ao 

seriado, conhecer o contexto televisivo e cultural norte-americano nos anos 2000, ano da estreia 

da série na TV, e como ele pode ter influenciado, ou não, na sua criação e produção, bem como 

o conceito de narrativa seriada e as suas influências. 

Para tal, utilizamos como principal base teórica as pesquisas sobre narrativa seriada 

televisiva realizadas por Arlindo Machado, Umberto Eco, entre outros. Também utilizamos 

pesquisas sobre a representação feminina em tais narrativas, tendo como principal referência os 

estudos de Alvanita Alves e Ivia Alves, que analisaram os papéis femininos em seriados 

policiais. Apesar de Gilmore Girls não ser considerada do gênero policial — a série pode ser 

considerada uma mistura de comédia e drama — seus estudos foram de grande importância 

para que pudéssemos conhecer os avanços e retrocessos que as mulheres tiveram na televisão. 

Acompanhamos todos os episódios das sete temporadas originais de Gilmore Girls e 

também os quatro episódios de Gilmore Girls: Um ano para recordar para que assim 

pudéssemos conhecer os arcos da série e também em quais contextos os temas relacionados ao 

nosso trabalho foram abordados, direta ou indiretamente, pelas personagens principais e 

coadjuvantes. Os referidos episódios foram assistidos entre agosto de 2017 e janeiro de 2018, 

para que pudéssemos concluir a pesquisa com tempo hábil. No entanto, houveram algumas 

dificuldades para a realização desta pesquisa. 

Assisti a Gilmore Girls pela primeira vez em julho de 2016, quando os episódios de 

suas sete temporadas originais foram disponibilizados ao catálogo online da Netflix. Já 

conhecia a fama da série de ser divertida e interessantemente empoderadora, mas não deixou 

de ser uma surpresa quando vi as garotas Gilmore e suas amigas falando abertamente sobre 

feminismo, papel da mulher e citando diversas referências femininas da cultura pop. Não foi 

difícil me encantar pela série e, por isso, tive que ter um cuidado especial ao assisti-la 

novamente para que pudesse analisá-la de maneira objetiva, sem deixar que o meu lado Team 

Paris e Team Rory falasse mais alto. 

Ao analisarmos a representação das mulheres de Gilmore Girls, percebemos que a 

série é endereçada para pessoas do sexo feminino, principalmente meninas adolescentes que 



69 
 

vêm na relação entre mãe e filha apresentada na série uma forma ideal de relacionamento, e 

também para jovens adultas que já são mães, ou que planejam ser, que se imaginam tendo uma 

convivência quase-perfeita com suas crias, assim como as personagens Lorelai e Rory Gilmore. 

Estas pessoas devem ter interesse em cultura pop para que possam acompanhar, pelo menos de 

maneira superficial, as centenas de referências citadas pelas mulheres no decorrer do seriado. 

Encontramos em Gilmore Girls, além das protagonistas Lorelai e Rory, mulheres 

igualmente fortes e determinadas, mesmo que defendendo opiniões diferentes. A personagem 

Emily, por exemplo, representa a mulher criada unicamente para ser dona de casa e dependente 

do marido, mas isso não a faz ser fraca e menos intimidadora. O mesmo acontece com a mãe 

de Lane, melhor amiga de Rory. No decorrer do seriado vemos essas personagens se 

desentenderem com suas crias por não agirem como mandam os mandamentos da família 

tradicional americana — e coreana, no caso de Lane e Sra. Kim —, mas aprendendo a lidar 

com as divergências e se tornando, pouco a pouco, mais livres. 

Iniciamos esta pesquisa com a premissa de que a série Gilmore Girls apresenta mulheres 

empoderadas e independentes, que não precisam de relacionamentos amorosos para serem 

felizes, embora eles aconteçam durante o seriado, e que não colocam os homens como a 

principal conquista das suas vidas. Também trabalhamos com a hipótese de que Gilmore Girls 

poderia ser considerada uma produção feminista, já que expõe alguns dos problemas 

enfrentados por aquelas que não agem de acordo com os limites impostos pela sociedade para 

mulheres, em detrimento da extrema liberdade dada aos homens. 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho fortalece esta premissa, visto que a série, ao 

apresentar, como personagem principal, uma mãe solteira e independente, bem-sucedida 

profissionalmente, coloca em foco a mulher que cuida da casa, dos filhos e de si mesma, ao 

mesmo tempo em que trabalha fora para sustentar-se. Mas não é só isso: tal mulher, apesar de 

não deixar que o seu futuro e a sua felicidade dependam de um relacionamento amoroso, deseja 

encontrar alguém para se apaixonar, confiar e dividir os momentos, evidenciando que, para ser 

independente e lutar pela igualdade entre os gêneros não é necessário se esquivar dos romances. 

Entretanto, é importante ressaltar que todos os romances apresentados em Gilmore 

Girls envolvem homens e mulheres, não havendo, durante as sete temporadas originais da série, 

casais homossexuais, por exemplo. Mas ao assistirmos o seu revival, encontramos uma 

autocrítica da série na fala do personagem Taylor Doose, que ao tentar organizar uma Parada 

Gay em Stars Hollow, percebe que não há homossexuais suficientes na cidade e, por isso, a 

festa acaba por ser cancelada. 
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Todas as mulheres representadas na série são heterossexuais. Além disso, elas são 

brancas, possuem cabelos lisos ou ondulados (não há no seriado nenhuma mulher negra e/ou 

de cabelos crespos) e pertencem à classe média americana, com exceção da personagem Emily 

Gilmore, que faz parte da alta sociedade. Percebemos então que a mulher que Gilmore Girls 

representa não sofre com preconceitos por causa da cor de sua pele e nem pelos seus 

relacionamentos amorosos, já que elas estão do lado que é considerado “correto” pela sociedade 

tradicionalista. 

Entretanto, a série não apresenta tais mulheres de maneira sexualizada. Seus corpos 

não são perfeitos e nem chegam a ser citados durante a temporada original e também o revival. 

Como vimos nos capítulos anteriores, a personagem Sookie é gorda e em nenhum momento ela 

se sente infeliz ou tem problemas de autoestima por causa do seu corpo. Seus momentos de 

insegurança estão relacionados, na maioria das vezes, ao seu trabalho. 

 Ao realizarmos a nossa pesquisa, também prestamos atenção aos estereótipos que a 

série poderia, por ventura, ter apresentado, e percebemos que Gilmore Girls pode ser facilmente 

considerada uma série que vai contra os estereótipos de gênero, já que vemos em Lorelai a mãe, 

responsável por cuidar da filha e da casa, mas também a empreendedora, independente, forte, 

corajosa e que se recusa a cozinhar. Também não temos muitas cenas da personagem limpando 

a casa ou lavando as roupas. 

Rory também escapa dos estereótipos de gênero, como vimos no capítulo 3. Apesar de 

suas características físicas (pele e olhos claros, cabelo liso e corpo esguio) perpetuarem 

estereótipos de beleza, a menina é independente, não pensa em se casar, se define como grossa, 

não liga para maquiagem e tem como inspiração de vida e profissional duas mulheres: sua mãe 

e a jornalista Christiane Amanpour. 

Além das personagens principais, outras mulheres de Gilmore Girls não são 

estereotipadas. Paris, por exemplo, é uma jovem perfeccionista e durona que defende suas ideias 

e sonhos firmemente, sem se importar com o que dizem sobre ela. Os homens não são o centro 

do universo da jovem, que se preocupa na maior parte do tempo em ser uma excelente 

profissional e uma pessoa capaz de mudar o mundo. 

Podemos dizer que as únicas mulheres que foram criadas por meio de estereótipos são 

Emily Gilmore, mãe de Lorelai, e a Sra. Kim. Elas representam na série a geração de mulheres 

que foram criadas com o intuito de serem donas de casa e agradar aos seus maridos, não tendo 

liberdade para fazer nada que uma mulher considerada ideal, ligada à uma família tradicional, 

não faria. Entretanto, percebemos que elas estão presentes na série não porque são consideradas 
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como o modelo ideal de mulher, mas sim para contrapor os seus comportamentos 

“ultrapassados” com os das demais personagens. 

Por estarmos analisando a representação das mulheres, levamos em consideração 

também comportamentos relacionados ao machismo que foram divulgados pelo coletivo Think 

Olga: mansplaining, bropriating e gaslighting. Em Gilmore Girls não encontramos muitos 

exemplos destes comportamentos, apenas o último aparece durante uma briga entre Rory e seu 

primeiro namorado, Dean, como vimos no capítulo 3. No entanto, vemos na série, tanto nas 

temporadas tradicionais quanto no revival, o Slut-shaming, prática de envergonhar/ofender 

meninas e mulheres por suas práticas sexuais, vestimentas e comportamentos, o que é um ponto 

negativo. 

Gilmore Girls, assim como Um ano para recordar apresenta mulheres independentes 

e empoderadas, que não buscam nos homens a sua felicidade, mas sim na sua realização pessoal 

e profissional. A principal temática do seriado é a família: Lorelai não tem um relacionamento 

saudável com os pais desde quando engravidou e fugiu de casa para não se casar, mas como 

vimos, a série não perde a chance de colocar as mulheres em destaque e nem de debater assuntos 

relacionados à sua liberdade. 

Não almejamos, com esta pesquisa, traçar um perfil exaustivo das mulheres de 

Gilmore Girls e nem debater assuntos como preconceito racial e homofobia, até porque a série 

não coloca esses assuntos em foco, mas foi importante perceber que, mesmo para uma série 

empoderada como esta, ainda há problemas e preconceitos outros a serem superados. Quem 

sabe, num possível retorno da série, que vem sendo discutido pela Netflix, tenhamos episódios 

que levem essas questões em consideração. 
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